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Kedves Utazó!
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa.
A Yourdestination nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer. Fő területünk
Ázsia, annak is az a része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer
fokozatos bővül. Ma már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott
magyar nyelvű utazási ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással.
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a
helyszínen vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak
minőségi) honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi
idegenvezetők. Arról, hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:
http://www.azsia-utazas.hu
Vendégeink ázsiai úti élményeihez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal, ma már Kelet-Ázsia
legtöbb országában is! ÁZSIA MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni programokat, program
blokkokat tartalmaz, amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon
összeállítani az utat, nyaralást. Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz
is! Ugyanúgy trükkösen, mint minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alapút,
például a Vietnám kincsei kulturális körút, ami már 10 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki
„előtte és utána” programblokkokkal, amik akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely
országunk programjai nyaralásai is beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul.
Egyéni útként a különböző programok és modulok "beszúrhatók"!
Erre példa ez a katalógus is program összeállítás is:
Ázsia ősi lelkének, Thaiföldnek egyik legizgalmasabb régiója: Közép-Thaiföld évezredes kultúrája; és több
évszázados, de mégis szupermodern megnyilvánulása: Bangkok, az Angyalok Városa. Ezek az egy és több
napos barangolások önálló programként is bejárhatók, de beleilleszthetők egy egyéni/kiscsoportos thaiföldi
körút programjába és akár a több országot is érintő Ázsiai körútjaink programjaiba is.
Ezeket a programokat követi az ősi Sziámi Királyságot - az északi hegyektől a déli partokig – bemutató
körutak gyűjteménye is.
Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes anyagaink, napra készen,
itt találhatók:
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/
https://thaifoldi.hu

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!
Demmel László
Yourdestination
+36706239513
hq@vietnamiut.hu
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THAIFÖLD NEKED - MAGYARUL
Thaiföld neked - egyéni programok - magyarul
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Bangkok legérdekesebb helyei
Bangkok legszebb látnivalói
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Thonburi templomai
Dél-Bangkok templomai
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AZ ÉN BANGKOKOM – ELSŐKÉNT JAVASOLT PROGRAMOK

Bangkok vagy thai nyelven Krung Thep (magyarul: az angyalok városa) Thaiföld fővárosa, s egyben
legnagyobb városa is. Beceneve: „Kelet Velencéje” vagy az angyalok városa. Persze, mint minden más is
Thaiföldön, ez a városnév is bonyolultabb kissé… A város igazi, hivatalos neve:
Grungthép-mȧhánákān-ȧmān-rȧtȧnȧgószin-mȧhinthȧrá-juthȧjá-mȧhádilog-popnoppȧrȧt- rádsȧthániburirom-udom-rádsȧnivédmȧhászȧthán-ȧmānpimán-ȧvȧtánszȧthid-szȧgȧthȧdtijȧ-viszȧnugȧmprȧszit.
Magyarul (kb.) így ferdíthetnénk: „Az angyalok városa, a nagy város, az örök ékkő-város, Indra isten
bevehetetlen városa, a világ kilenc drágakővel ékesített nagyszerű fővárosa, a boldog város, amelynek
gazdagsága egy hatalmas királyi palota, amely ahhoz a mennyei lakhelyhez hasonló, ahol a reinkarnálódott
isten uralkodik, az Indra által adott és Visnukam által épített város.”

Az „Én Bangkokom” programcsomagjaink egy megszokottól teljesen eltérő koncepcióval
rendelkeznek. A turistás helyeket is bemutatják, de ezeket kiegészítik saját tapasztalataink
alapján adható, igazán különleges helyeket is bemutatni kívánó programokkal.
Idegenvezetőink, akik maguk is Bangkokban élik mindennapjaikat. Igyekszünk gát olyan
helyeket és területeket megmutatni, melyeket a magyar utazási irodák kihagynak. Nélkülözzük
a kisfurgont és a nagy kínai turistacsoportokat és a helyi tömeg-közlekedést, valamint a
lábunkat vesszük igénybe, hogy bejárjuk az ismeretlen Angyalok Városát.
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BKKERD: BANGOK LEGÉRDEKESEBB HELYEI
Az egész napos városnéző program keretében betekintést nyerünk Bangkok történelmébe, építészeti
különlegességeibe és közösségeibe. A túra keretében meglátogatjuk a Wat Traimit hatalmas színarany
Buddha szobrát. Látogatást teszünk a kínai negyedben és Ázsia egyik legnagyobb virágpiacán és megismerjük
a thai masszázs történetet a Fekvő Buddha templomában. Megpihenünk egy órára egy kellemes lábmasszázst
venni és a napunkat a Hajnal templomában.
A Wat Traimit templom fő szobrának kifejezetten érdekes a
története. A templom közepén található hatalmas szobrot egykoron
mozaikkal díszített fehér stukkó borította. A restaurátorok a korát
nagyjából 700 évre teszik és feltehetően Ayutthaya városából
került Bangkokba 1403-ban. A templomot 1954-ben építették fel
és amikor elhelyezték az ikont 1955 május 25-án, akkor egy apró
baleset miatt leejtették és a feltort stukkó alól megjelent az eredeti
tömör arany. A vizsgálatok megállapították, hogy 99% tisztaságú
18 karátos arany melynek súly béli értéke 9,5 milliárd forint. A magassága 3,91 méter és szélessége 3,10
méter.
Bangkok virágzó kínai negyede, vagyis a Chinatown a világ egyik
legnagyobb kínai negyede. 1782-ben alapították és a Yaowarat út
mentén terjeszkedik el. A 19-20. század végére kiemelt
kereskedelmi központtá vált és az egykori ópiumbarlangok és
szerencsejátékos vígadók helyét ma már átvették az utcai árusok,
akik kínai ételeket és tradicionális termékeket értékesítenek.

A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga,
fehér és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat
Khlong Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának
számít, ahol már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és
fűzérek mellett finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi
finomságokat is. A piac története a 18. században kezdődött I.
Rama király uralkodásának idején és a 19. század elejére már
hatalma halpiaccá növekedett. Az 1950-es években a helyi
hatóságok megelégelték az állandó halszagot mely átjárta a
környező utcákat és kizárólag virágárusoknak engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac.
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Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter
hosszú és 16 méter magas.
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején
1788-ban és később III. Rama király által renoválták és
kibővítették. Itt bemutatjuk az ország legnagyobb Buddhaikonjainak kollekcióját és a templom a legjobb példaképe a kínaithai építészetnek. Úgy tartják, hogy az eredeti Thai masszázs ebből
a templomból terjedt el és mind a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik.
A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta,
mert 1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a
helyre az el-esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a
Smaragd Buddha számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter
magas. A 19. században Mongkut (IV. Rama) király az épületet
porcelán darabkákkal díszítette.

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú
nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top
felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Lábmasszázst egy óra időtartamban
• Ivóvizet a programhoz.
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
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A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A program várható időtartama: 8.00 – 17.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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BKKBEST: BANGKOK LEGSZEBB LÁTNIVALÓI
Az egész napos városnéző program keretében megtekintjük Bangkok leglátogatottabb és egyben
legnépszerűbb látványosságait. Napunkat a Királyi Palotában és a Smaragd Buddha templomában kezdjük
el az óvárosban majd megtekintjük a Fekvő Buddha templomát a Wat Pho-t. Ezután a Kínai negyedbe
látogatunk el, ahol az Arany Buddha templomát szemléljük meg. Látogatást teszünk egy virágpiacon és
átszeljük hosszúfarkú „longtail” hajóval a várost a csatornákon és a napunkat a Hajnal templomában a Wat
Arun-nál zárjuk le.
A Királyi Palota és a smaragd Buddha temploma, melynél
Thaiföld legszentebb Buddha-ikonja található meg. Thaiföld
építészetére legjellemzőbb elemek láthatók itt, melyeket speciális
iskolákban képzett thai művészek restaurálnak, hogy megőrizzék
eredeti állapotukat.
A Királyi Palota (Wat Phra Kaeo) építése Bangkokban 1782-ben
kezdődött meg, majd számos épülettel lett kibővítve több király
által. Az épület korábban a kormány, a királyi udvar és a királyi
család lakhelyeként szolgált. A smaragd Buddha a Wat Prakeaw
templomban dalálható. A szobrot Észak-Thaiföldön (Chiang Rai
tartományban) találták meg a 13. században, de a fővárosba helyezték át.
Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter
hosszú és 16 méter magas.
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején
1788-ban és később III. Rama király által renoválták és
kibővítették. Itt bemutatjuk az ország legnagyobb Buddhaikonjainak kollekcióját és a templom a legjobb példaképe a kínaithai építészetnek. Úgy tartják, hogy az eredeti Thai masszázs ebből
a templomból terjedt el és mind a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik.

Bangkok virágzó kínai negyede, vagyis a Chinatown a világ egyik
legnagyobb kínai negyede. 1782-ben alapították és a Yaowarat út
mentén terjeszkedik el. A 19-20. század végére kiemelt
kereskedelmi központtá vált és az egykori ópiumbarlangok és
szerencsejátékos vígadók helyét ma már átvették az utcai árusok,
akik kínai ételeket és tradicionális termékeket értékesítenek.
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A Wat Traimit templom fő szobrának kifejezetten érdekes a
története. A templom közepén található hatalmas szobrot egykoron
mozaikkal díszített fehér stukkó borította. A restaurátorok a korát
nagyjából 700 évre teszik és feltehetően Ayutthaya városából
került Bangkokba 1403-ban. A templomot 1954-ben építették fel
és amikor elhelyezték az ikont 1955 május 25-án, akkor egy apró
baleset miatt leejtették és a feltort stukkó alól megjelent az eredeti
tömör arany. A vizsgálatok megállapították, hogy 99% tisztaságú
18 karátos arany melynek súly béli értéke 9,5 milliárd forint. A magassága 3,91 méter és szélessége 3,10
méter.
A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga,
fehér és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat
Khlong Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának
számít, ahol már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és
fűzérek mellett finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi
finomságokat is. A piac története a 18. században kezdődött I.
Rama király uralkodásának idején és a 19. század elejére már
hatalma halpiaccá növekedett. Az 1950-es években a helyi
hatóságok megelégelték az állandó halszagot mely átjárta a
környező utcákat és kizárólag virágárusoknak engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac.
A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta,
mert 1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a
helyre az el-esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a
Smaragd Buddha számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter
magas. A 19. században Mongkut (IV. Rama) király az épületet
porcelán darabkákkal díszítette.

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú
nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top
felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Lábmasszázst egy óra időtartamban
• Ivóvizet a programhoz.
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Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A program várható időtartama: 8.00 – 17.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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MYBKOV: BELVÁROSI KINCSVADÁSZAT
A mai túránk keretében a klasszikus óvárost egy kicsit más formában ismerjük meg és a kevésbé ismert
templomok után lehetőségünk adódik a legváltozatosabb szuvenírek vásárlására is. Napunkat a belvárosban
Phaya Thai állomásnál kezdjük. Innen rövid sétát teszünk a Graffiti Parkba, majd hajóra pattanunk és a
csatornát átszelve a Wat Saket templom lélegzetelállító panorámájában gyönyörködünk. Ezt követően
bevezetést nyerünk a buddhizmusba a Loha Prasat templomban. Ebédünk után a Demokrácia emlékművet is
meglátogatjuk és átsétálunk a legendás Khao San úton. Az Érmemúzeumban megismerjük a Bangkoki Pénz
történetét és a napunk zárásaként az amulettpiacon ismerjük meg a szerencsetalizmánokat.
A Chalerm-La parkot a helyiek csak Graffiti parknak nevezik.
Bangkok alternatív graffitis művészei itt festik fel havonta újabb
alkotásaikat és gyakran ellátogatok, mert elég gyakran átfestik a
korábbi műveket és mindig újabb képeket látok. A művészek
sokszor belekeverik a képek témájába a fogyasztói társadalommal
szembeni kritikákat vagy a politikai élet egy-egy pillanatát is. (Az
utolsó képen IX. Rama király képe található.) A fiatalok gyakran
járnak ide fényképezgetni, focizni, vagy csak beszélgetni.

Wat Saket vagy más néven az Aranydomb, Bangkok legmagasabb
látványossága és rögtön az Óváros fala mellett található, tetőjéről
ragyogó kilátás nyílik Bangkok régi városnegyedére. Az épület
alapzata az Ayutthaya korszakban épült, a tetejét később építették
hozzá. A harang alakú tornya (chedije) Buddha relikviáit őrzi. III.
Rama király idején járvány csapott le Bangkokra, több ezer
áldozatot szedve. Abban az időben a holttestek elégetése nem volt
engedett az Óváros falain belül, ezért az áldozatokat a Wat Saket
templomhoz vitték elégetni. Úgy becsülik, 30.000 áldozatot
égettek el csak abban az időszakban itt.
Minden év novemberében a Loy Krathong (vagy fény) fesztivált
itt is ünneplik. Egy óriási vörös szövetet visznek fel felvezetve a hosszú lépcsősoron, hogy a Chedi köré
tekerjék azt. Virágszirmok, levelek és gyertyák veszik körül a templomot ez időszak alatt, hogy azokat
adományként a Chao Praya folyóba úsztassák a hívők.
A Loha Prasat templom egy különleges négyzet alakú templom,
melyből a világon összesen három ilyen van. Ebből kettő Indiában
található egy pedig itt Bangkokban. A III. Rama király által épített
templom 1846-ban készült el. A kilenc szintes épület 36 méter
magas és 37 fém tornya az ég felé magasodik. Falain belül
Buddhista idézetek vannak és 2005 óta az UNESCO világörökség
része.

Thaifőld csak neked – programok, kirándulások, körutak 2022-2023 10. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber is): +36706239513

Az óvárosban található Thanon Khao San kicsiny 410 méter
hosszú út legendás lett a hátizsákos turisták között, mert közel van
a Nagy Palotához és számos olcsó vendégház kínálja itt szobáit.
Az utca neve a "rizs" és a "malom" szavakból tevődik össze, mert
hajdanán a farmerek az itteni malomhoz hozták a termést.
Naponta átlagosan 40-50000 látogatója van és éjszak a
megkóstólhatók a rántott skorpiók, bogarak és a diszkók és bárok
változatos zenékkel ordítják túl egymást. Az út szerepelt Alex
Garland "A part" című könyvében, melyet később Leonardo
DiCaprioval filmesítettek meg.

A Bangkok Érmemúzeum 2015-ben nyílt meg és az interaktív
kiállítás bemutatja a pénz történetét és érdekes információkat
tudhatunk meg a thai pénzekről is. A három szintes épület állandó
kiállítása a pénz, mint kereskedelmi eszköz elterjedését mutatja
be, a második emeleten pedig különleges érméket láthatunk, mint
például azon érmét, mely QR kóddal van nyomtatva vagy azt,
amelyik egy gepárd DNS-ét tartalmazza.

A thai amulettek gyűjtése nagy hagyománnyal bír a lakosok
számára. Az amuletteket általában koruk alapján értékelik és
jellemző, hogy többet is viselnek egyszerre, ami védelmet ad a
különböző dolgok ellen a hétköznapokban. Az amulett piac a nagy
palota közelében hosszú boltsorokon át árulja a talizmánokat és
érméket. Az újságárusoknál pedig létezik kifejezetten ezen
medálokra szakosodott folyóirat is.
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők,
szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! Az érmemúzeum hétfőn zárva tart! A program kiindulási
pontja igény szerint az idegenvezetővel módosítható.
A program ára tartalmazza:
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
•

Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot

•

A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát

•

Ivóvizet a programhoz.

•

Egyszeri étkeztetést

Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
•

Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak

•

Kényelmes cipőt vagy szandált

•

Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges

•

Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt

•

Fényképező gépet és mobiltelefont

•

Igazolást a túráról

•

Személyes iratokat

A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
•

Programokat, melyeket nem részletez a program

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.
A program kiindulási és végpontja: BTS Phaya Thai állomás. Reggel 9 óra
(https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1
s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha
+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2
!3d13.7569244!4d100.5338019)
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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MYBKNY: THONBURI TEMPLOMAI
Ezen programunk keretében a Chao Praya nyugati oldalát fedezzük fel. Napunkat a turisták által kevésbé
ismert Siriraj piacon kezdjük, majd ezután egy hosszabb sétát követően Királyi Bárkák hagyományát ismerjük
meg. A második állomásunk a Harangtemplom. Innen a Hajnal Templom következik és a délutánunkat már
a Pat Khlong virágpiacon folyatjuk. Napunk zárásaként a klasszikus Wat Pho templomban ismerjük meg a
thai masszázs történetét.
Thon Buri negyede 15 éven át volt a szilvafa „Ban Kok” falujának központja. A Siriraj kórház melletti
vegyespiac színes forgatagában kóstolót veszünk a helyi thai ételekből és folytatjuk sétánkat.
A Királyi Bárkák hagyományos utazási eszközei voltak a
királyoknak. A színes dekorált hosszúfarkú hajókat a város 200
éves évfordulóján 1982-ben vonultatták fel a Chao Praya folyón,
azóta a Bárkamúzeumban láthatók és csak speciális ünnepeikkor
kerülnek újra elő. A teljes flotta 50 hajóból áll és több mint 2000
díszruhás evezős hajtja meg őket. A leghosszabb hajó 50 méter
hosszú és egyetlen tíkfából faragták ki.

A Wat Rakhang, vagyis a Harangok temploma az utolsó nagy
templom, mely I. Rama király idejében épült. A fő épülete 192223 között készült el és freskói a Királyi Bárkák vonulását mutatják
be. Az eredetileg egy Ayutthayai templom mintájára épült
szentély. I. Rama idején a templom felújításakor egy régi harangot
találtak itt, melyet a Smaragd Buddha templomába helyeztek és ide
5 másik harangot rendelt a király.

A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta,
mert 1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a
helyre az el-esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a
Smaragd Buddha számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter
magas. A 19. században Mongkut (IV. Rama) király az épületet
porcelán darabkákkal díszítette.
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A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga,
fehér és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat
Khlong Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának
számít, ahol már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és
fűzérek mellett finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi
finomságokat is. A piac története a 18. században kezdődött I.
Rama király uralkodásának idején és a 19. század elejére már
hatalma halpiaccá növekedett. Az 1950-es években a helyi
hatóságok megelégelték az állandó halszagot mely átjárta a
környező utcákat és kizárólag virágárusoknak engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac.
Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter
hosszú és 16 méter magas.
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején
1788-ban és később III. Rama király által renoválták és
kibővítették. Itt bemutatjuk az ország legnagyobb Buddhaikonjainak kollekcióját és a templom a legjobb példaképe a kínaithai építészetnek. Úgy tartják, hogy az eredeti Thai masszázs ebből
a templomból terjedt el és mind a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik.
Megjegyzés:
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők,
szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt!
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A program kiindulási pontja igény szerint az idegenvezetővel módosítható.
A program ára tartalmazza:
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
•

Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot

•

A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát

•

Ivóvizet a programhoz.

•

Egyszeri étkeztetést

Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
•

Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak

•

Kényelmes cipőt vagy szandált

•

Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges

•

Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt

•

Fényképező gépet és mobiltelefont

•

Igazolást a túráról

•

Személyes iratokat

A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
•

Programokat, melyeket nem részletez a program

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.
A program kiindulási és végpontja: az Óvárosban. Idegenvezetővel előre egyeztetett helyszínen.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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MYBKDT: DÉL-BANGKOK TEMPLOMAI
Ezen programunk keretében Bangkok déli részét fedezzük fel. Reggel a Lumphini parkban találkozunk egy
reggeli sétára. Megismerjük az idegenvezetőnket és bebarangoljuk a park területét és ha szerencsénk van még
komódói sárkánygyíkokkal is találkozhatunk. Innen ebédünk után a magasvasútra pattanva Saphan Taksin
kikötőnél folytatjuk, ahonnan második állomásunk a rejtélyes Sathorn torony lesz. Innen a „hajótemplom”
vagyis a Wat Yannawa következik utána a Wat Worachanyawas kevésbé ismert fekvő Buddhája. Harmadik
templomunk a Wat Ratcha Singkhorn majd pedig napunkat az Asiatique különleges bevásárlóközpontban
fejezzük be, ahol lehetőségünk nyílik az óriáskerékre felmenni és a Chao Praya folyó éjjeli szépségét megnézni.
A Lumphini park Bangkok legnagyobb parkja, melynek nevét
Buddha indiai szülővárosáról kapta. Az 57 hektáros terület otthont
ad számos madárfajnak és komódói sárkánygyíkoknak is.
Futópályája 2,5 kilométer hosszú és található itt uszoda, edzőterem
és egy könyvtár is. A park 1928-ban nyílt meg és azóta számos
fesztiválnak és koncertet is helyet ad. Két mesterséges tavában
pedig számos halfaj lakik. Főbejárata előtt IV. Rama király szobra
látható.

A Sathorn torony a helyiek számára csak „Szellemtoronyként
ismert. Az eredetileg 47 emeletes 600 lakásos épületet sosem
fejezték be, mert az 1997-es gazdasági válság miatt az egész
ingatlanpiac összeomlott. Nagyjából 70%-a volt kész, amikor az
egész projektet felfüggesztették. Jelen tulajdonosa még nem
kezdett semmit vele és bár számos turista megmászta már 2018 óta
ezt tilalmazzák és számos baleset is történt.

A Wat Yannawa templom egy különleges alakú templom, mely
formájával egy érdekes látványt ad. A templom az Ayutthaya
korszakban épült és a Charoen Krung út mellett található 5 perc
sétányira a Saphan Taksin kikötőtől. Egykoron ezen területen
rizsföldek voltak és a helyi kínaiak és thai lakosok a folyón itt
pakolták le áruik nagy részét. III. Rama király elrendelte ennek a
templomnak a felhúzását és a kérése alapján egy hajó alakú
szentélybe helyezték el a Buddha szobrát a templomnak. Ma a hajó
előtt a király szobrát lehet megtekinteni.
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A Wat Worachanyawas templom kevésbé ismert a turisták
között mert egy eléggé eldugott sikátorban van. Fekvő Buddha
szobra azonban legalább annyira szép, mint a híres Wat Pho
templomnak. 1790-ben alapították és a thai buddhizmus részeként
nagyjából 100 nő és férfi ad masszázst a helyi lakosságnak.

A Wat Ratcha Singkhorn templom viszonylag új építésű
templom az Asiatique mellett. A kikötő mellé épült
épületkomplexum egykor kiemelt kereskedelmi szerepet kapott az
Ayutthaya királyság idejében és a környék legrégebbi vallásos
intézménye.

Napunk végét az Asiatique bevásárló negyedben fejezzük be. Az
eredetileg raktárként funkcionáló épület ma már éttermek és
szuvenírboltok sokaságából áll. 2012-ben nyitották meg és
eredetileg a dán tulajdonú „Kelet Ázsiai Társaság” tulajdonában
volt 1947-ig. Leglátványosabb eleme az óriáskerék, mely 60 méter
magasságban mutatja meg a város látképét.

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők,
szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! Az Asiatique esetében az óriáskerék használata további
költségekkel jár. A gyalogos túra esetében
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A program ára tartalmazza:
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
•

Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot

•

A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát

•

Ivóvizet a programhoz.

•

Egyszeri étkeztetést

Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
•

Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak

•

Kényelmes cipőt vagy szandált

•

Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges

•

Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt

•

Fényképező gépet és mobiltelefont

•

Igazolást a túráról

•

Személyes iratokat

A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
•

Programokat, melyeket nem részletez a program

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.
A program kiindulási és végpontja: BTS Sala Daeng állomás. Reggel 9 óra
(https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHyfIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536
988,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1
!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:[[13.729967199999999,100.5389
8699999999],[13.7186434,100.51828920000001]] )
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MYBKKM: BANGKOK MŰVÉSZETE ÉS KÜLÖNLEGES NEGYEDEI
Bangkok kortárs művészete és graffiti szubkultúrája a 80-as évektől fogva kritikus szemmel nézi a politikát és
a mindennapi életet. Az elmúlt években a galériák és múzeumok garmadája nyílt a városban. Utunkat Phaya
Thai negyedben kezdjük, ahol első állomásunk a vasúti sínek melletti tákolt negyed, mely éles kontrasztot ad
a Bayoke Sky toronnyal a háttérben. Egy rövid sétát követően meglátogatjuk a Graffiti Parkot és ezután egy
kis sétával meglátogatjuk a Hua Chang kikötőt és a csatornákat. Innen ebéd után a Jim Thompson ház
következik, ahol megismerjük a selyemkészítés módszerét. A BACC galéria pedig az aktuális kiállítása után
délutáni sétánkkal a bevásárlóközpontok árnyékában a Wat Pathum Wanaram buddhista templomban
tanulunk a buddhizmusról egy kicsit és végül az Erawan oltár rejtélyes történetét is megismerjük. Megmaradt
időnkben pedig a bevásárlóközpontokban nézhetünk szét.
A Phaya Thai negyed a belváros közepén éles kontrasztja a
társadalomnak. A helyi lakosok egyaránt viskókban és
felhőkarcolók luxuslakásaikban élnek. Megnézhetjük a
mindennapi életet és a magasvasút vonalát. Lehetőségünk lesz látni
Bangkok jelenleg második legnagyobb épületét, a Bayoke Sky
tornyot is.

A Chalerm-La parkot a helyiek csak Graffiti parknak nevezik.
Bangkok alternatív graffitis művészei itt festik fel havonta újabb
alkotásaikat és gyakran ellátogatok, mert elég gyakran átfestik a
korábbi műveket és mindig újabb képeket látok. A művészek
sokszor belekeverik a képek témájába a fogyasztói társadalommal
szembeni kritikákat vagy a politikai élet egy-egy pillanatát is. (Az
utolsó képen IX. Rama király képe található.) A fiatalok gyakran
járnak ide fényképezgetni, focizni, vagy csak beszélgetni.

Jim Thompson egy amerikai üzletembe volt, aki az 1950-es
években feltámasztotta a selyemipart Thaiföldön. Beruházásai
segítségével a thai selyem ma világszínvonalnak orvend és a
tíkfából épült háza ma már múzeumként üzemel, ahol saját DélKelet Ázsiai tárgyaiból láthatunk egy kiállítást, mely 14 évszázad
tárgyait mutatja be. A pagoda házak és a kert egy kellemes látványt
ad a betondzsungelben és Mr. Thompson otthona volt 1967-ig,
amikor Malajziában egy dzsungeltúra során rejtélyes módon
eltűnt.
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A Bangkok Art and Culture Center vagyis a Bangkoki
Művészeti és Kulturális Központ (BACC) 2005-ben nyitotta meg
kapuit és céljaként az elérhető kortárs művészetek bemutatását
tűzte ki. A 9 emeletes komplexumban havi rendszerességgel
váltakozó kiállításokat mutatnak be. Spirális lépcsőivel és tágas
tereivel maga az épület is érdekes látvány és már az első évben 1.7
millió látogatója volt. Az intézet számos művészellátó bolt, kávézó
és galéria otthona is.

A Wat Pathum Wanaram templom a belvárosban két
bevásárlóközpont között fekszik. A templomot 1857-ben V.
Rama király alapította és akkoriban még rizsföldeken keresztül
csak a csatornákon tudták megközelíteni a hívők. A templom
falain belül a IX. Rama király apjának hamvai találhatóak meg.
És az
épületegyüttest hatalmas kert veszi körbe.
Bangkok egy forgalmasabb csomópontjában a Grand Hyatt
Erawan hotel és a bevásárlóközpontok mellett található. Az oltáron
belül egy négy irányba néző négy arcú Buddha szobor van, mely eredetileg a hindu Brahma istent a teremtés
istenét szimbolizálja. A helyiek gyakran látogatják, hogy áldást kérjenek és szerencsét hozó táncot vegyenek
a színes ruhákba öltözött táncosoktól. Szertartás szerint a szobor mind a négy arcához imádkoznak, virágfüzért
helyeznek el és végül a sarokban megmossák kezüket a szentelt vízzel. Az oltár története elég bizarr és érdekes
is egyben. Az útkereszteződésben egy hatalmas hotelt építettek, ahol egy sor baleset után az asztrológusok
megállapították, hogy a balszerencse oka a rossz dátumon kezdődött építkezés. A buddhista papok által
felszentelve 1956 november 9-én felhúzták az oltárt és a balesetek is megszűntek.
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők,
szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! A Jim Thompson ház területén angol idegenvezetést tudunk
biztosítani csak. A BACC galéria folyamatosan változó kiállításokat ad, az aktuális programokat a
honlapjukon teszik közzé. (https://en.bacc.or.th/) Kérjük vegyék figyelembe, hogy ezen túra alatt transzportot
nem tartalmaz a csomag és kizárólag tömeg közlekedést használunk.
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A program ára tartalmazza:
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
•

Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot

•

A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát

•

Ivóvizet a programhoz.

•

Egyszeri étkeztetést

Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
•

Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak

•

Kényelmes cipőt vagy szandált

•

Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges

•

Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt

•

Fényképező gépet és mobiltelefont

•

Igazolást a túráról

•

Személyes iratokat

A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
•

Programokat, melyeket nem részletez a program

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.
A program kiindulási és végpontja: BTS Phaya Thai állomás. Reggel 9 óra
(https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1
s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha
+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2
!3d13.7569244!4d100.5338019)
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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BICBKK: BICIKLIS BARANGOLÁS BANGKOKBAN
Ismerjük meg Bangkok kulturális örökséget két keréken! Ezen a rövidebb fél napos programban a belvárosát
és piacát szemléljük meg. A túra a 3. Rama úton kezdődik, ahonnan elsőként a Khlong Toey piacot látogatjuk
meg. Ezután a Queen Sikirit Kulturális Központnál elhaladva a Benjakitti parkban pihenjük ki
fáradalmainkat.
A Khlong Toei negyed Bangkok déli részén található, mely a Chao
Praya folyó mellett fekszik. Megközelítőleg 100.000 szegényebb
sorsú ember él itt. Itt található meg Bangkok legnagyobb friss
árukkal felszerelt piaca a Talad Khlong Toei, ahol megvásárolható
mindent az élő csirkétől kezdve a fűszereken át a kagylókig. A
színek és szagok kavalkádja egyéni élmény és az árusok reggel 6kor már kinyitnak, hogy délután 2-re be is fejezzék a napot.
Számos étterem innen szerzi be az aznapi készleteket sokszor a
legolcsóbb áron a városban.

A Queen Sirikit National Convention Center vagyis magyarul a
Sirikit Királynő Művelődési Központ egy hatalmas épületegyüttes,
mely számos rendezvénynek, találkozónak, kiállításnak és
eseménynek ad otthont. Az épületet 1991-ben nyitották meg a
Királynő 60. születésnapja alkalmából. A központi csarnok
egyszerre akár 6000 ember befogadására is képes. Színházterme
3500 ülőhellyel rendelkezik és a teljes osszterülete 65000
négyzetméter.

Viszonylag újnak számít a városban a Benjakitti park, melyet
2004-ben nyitottak meg a Királynő 75. születésnapja alkalmából
és kozvetlenül a Művelődési Kozpont mellett található. Az
alapterület eredetileg a thai dohánygyárak monopóliuma volt
melyet a királyi családnak adományoztak. A modern park része
egy bicikli pálya, szabadtéri fitness gépek és egy futópálya is.
Kozepén egy hatalmas tó van, melyet esténként kivilágított
szokőkutak díszítenek.
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A program részeként biciklis túrúban veszünk részt. A városi terepen kb. 3 óra kényelmes terepviszonyok
melletti haladunk. A résztvevő saját felelősségéhez mérten a fizikai kondíciójának tudatában jelentkezzen.
Gyerekek esetén 11 évesnél fiatalabbaknak kötelező egy szülőnek is részt venni a túrán. Gyerekek 1-5
évesen 22 kilogramm alatt ingyenesen csatlakozhatnak gyerekülésben.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
• Snacket
• Bicikli és sisakbérlést
• Biztosítást
• Két hosszúcsónakos utazást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált a kerékpározáshoz
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A program várható időtartama: 9.00 – 13.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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RIKSA1: RIKSAKALAND ÉS BANGKOK SZÍNEI
A mai napon egy különleges túrában veszünk részt, melynek során riksákkal haladunk keresztül Bangkok
legszegényebb részein. Bepillantást lelhetünk a város szerényebb sorsú lakóinak életébe. Ezután hosszúfarkú
hajóval átszeljük a Chao Praya folyót és dél felé haladva a város egyik kisebb parkját látogatjuk meg olyan
területeken, ahol a halas tavaknál etethetjük a halakat. A helyi ebédünk elfogyasztása után egy samlor-ba
pattanunk (riska vagy biciklis taxi), hogy Bangkok legzöldebb területét járjuk be, a Sri Nakhorn parkot.
Napunk befejeztével visszaérkezünk a belváros betondzsungelébe.

váltották fel.

A riksák ma már Bangkokban kevésbé annyira használatosak, mint
a modern taxik vagy a motortaxik. A biciklik vázára hegesztett
ülések kényelmesen 1-2 utas szállítására alkalmasak. A neve
eredetileg a japán „jinrikisha” szóból ered, melynek jelentése:
„emberi erővel hajtott jármű”. A legelső riksát 1868-ban
készítették és Japán után hamar meghódította a Kínát, Indonéziát,
Thaiföldet és a Távol-Kelet egyéb területeit is. A 20. század
hajnalán a motoros járművek elterjedésével a riksákat a tuk-tukok
Thaiföld központi folyója a Chao Praya, ami a budapesti Dunához
hasonlóan két részre szeli Bangkokot. Hossza 372 kilométer és a
helyiek a "királyok folyójának" is nevezik. A folyó északon a Ping
és a Nang folyó találkozásánál keletkezik és egészen a déli Thai
öbölbe folyik. Számos híd szeli keresztül és tömegközlekedés is
elérhető rajta a hosszú hajókkal, melyek különféle színű zászlókkal
jelzik, hogy éppen minden kikötőt érintenek, vagy csak egy-egyet.
Sok helyen komppal lehet átjutni a túloldalra. Dél-Bangkokban
pedig áruszállító hajók rakják ki termékeiket a Khlong Toei
kikötőben.

A Sri Nakhorn Botanikai Parkot nevezik még Bangkok tüdőjének
is, mert az egész városban itt a legtisztább a levegő. A park több
mint 100 növény fajtának ad otthont és számos madárt is
láthatunk. A 2013-ban nyitott parkot a Királyi Erdészeti Hivatal
hozta létre azzal a céllal, hogy bemutassa és megismertesse a
városlakókkal az élővilág szépségeit. Jelenleg évente átlagosan
100.000 látogatója van és a tavak mellett bicikliutak és madár les torony is található. A tanösvények mentén
táblák jelzik angolul, hogy éppen mit láthatunk magunk körül.
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A program szabadtéri jellege miatt az időjárás közre játszhat. Szülőnkként egy 1-11 éves gyerek tarthat velünk.
1-5 éves gyerekek 22 kilogramm alatt ingyenesen csatlakozhatnak. 12 év felett felnőtt árat kell fizetniük.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára, riksázást
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
• Biztosítást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A program várható időtartama: 10.00 – 17.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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BANGKOK KÖRNYÉKE - KANCHANABURI PRIVÁT PROGRAMOK

Bangkok környéki kiscsoportos programjaink jók és rugalmasak. Alapjuk az, hogy csapatunk tagjai
különlegesek. Az igazi - és szerintünk egy hagyományos utazási iroda által felül nem múlható – előnyünk
az, hogy a csapat tagjai nem csak idegenforgalmi szakemberek, hagyományos idegenvezetők... Ők mindent
tudnak célországainkról, mert mindennapi életük szorosan összefonódik velük. Az idegenvezetés velük más
és jobb, mint a hagyományos csoportos utaknál.
Mégis akadhat probléma, amit ezek a szervezett utak nem tudnak megoldani, csak egy privát utazás,
programszervezés és idegenvezetés.
Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor
aztán a többiek szórakozása könnyen megkeseredhet, az idegenvezetés egy része a problémák megoldására
megy el. Ez egyszerűen kivédhetetlen.
Ezért azoknak, akik igazán szeretnék megismerni Bangkokot és környékét, a saját időbeosztásuk és
érdeklődésük szerint, javasoljuk privát programjainkat és idegenvezetésünket.
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DAMSOD: A DAMNOEN SADUAK ÚSZÓPIAC
Kora reggel a hoteljüknél felszedjük önöket és 110 kilométerre észak-nyugat felé autózunk a Damnoen Saduak
negyedbe a Ratchaburi tartományban. Utunk alatt elhaladunk sófarmok, kókuszültetvények és orchideafarmok
mellett. Kitekintést teszünk egy helyi faluháznál, ahol megleshetjük a kókuszcukor készítésének a titkait,
melyet számot thai étel és édesség készítéséhez használnak fel. Motoros hosszúfarkú csónakba ülünk és a
csatornákon áthaladva elérkezünk a Damnoen Saduak úszópiacra.
Thaiföld a kókuszt sokféleképpen hasznosítja. Kanchanaburi
tartományban a kókusz ültetvényeken a kókusz fa virágának
nedvét bambuszrudakba gyűjtik és utána hatalmas edényekben
forralják. A sűrű masszát ezután szövetre terítik és formákba töltik,
ahol megszilárdulva csontfehér színű kókuszcukorrá áll össze az
egész. Süteményekhez, kávéhoz és önmagában is fogyasztható. A
tüzet pedig a kókuszhéjakkal táplálják.

A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából
dél körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni,
érdemes nagyon korán kilátogatni.

Saduak úszópiacnak.

A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt
és más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma már
turista látványosság, azpiac története azzal kezdődött, hogy a
földművelők, miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a
fennmaradó felesleget a többi farmerrel cserélték el. Mivel a
csatornákon csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód,
így a kereskedés is a csónakok között alakult ki. Szép lassan a
csere-kereskedelem árusítássá vált és a helyiek és a turisták
egyaránt vásárolhatnak a piac színes kínálatából a Damnoen
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• Ivóvizet a programhoz.
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• Étkeztetést a fél napos túra időtartalma alatt
A program várható időtartama: 8.00 – 12.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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FLOKAN: AZ ÚSZÓPIAC ÉS A KWAI FOLYÓ HÍDJA
Ezen a színes egész napos programon áthaladunk a 110 kilométeres úton a Damnoen Saduak negyedbe
Ratchaburi tartományban, ahol sóültetvényeken áthaladva láthatunk rizsföldeket és kókuszültetvényeket.
Látogatást teszünk egy kókuszfarmon, ahol megtekintjük a kókuszcukor elkészítésének módját. Megszemléljük
A híres Damnoen Saduak úszópiacot is reggel. Délután megebédelünk és felfedezzük a második világháborús
múzeumot, a szövetségesek harci temetőjét és a hidat a Kwai folyón.
A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából
dél körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni,
érdemes nagyon korán kilátogatni.

Saduak úszópiacnak.

A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt
és más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma már
turista látványosság, azpiac története azzal kezdődött, hogy a
földművelők, miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a
fennmaradó felesleget a többi farmerrel cserélték el. Mivel a
csatornákon csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód,
így a kereskedés is a csónakok között alakult ki. Szép lassan a
csere-kereskedelem árusítássá vált és a helyiek és a turisták
egyaránt vásárolhatnak a piac színes kínálatából a Damnoen

A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén.
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Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de
10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza
415 km, ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111
Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, majd augusztus 9-én Nagaszakira.
Augusztus 15-én Japán megadta magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A program várható időtartama: 7.00 – 18.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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AYULOP: LOPBURI ÉS AYUTTHAYA
Ezen a színes egész napos programon Thaiföld történelmébe tekintünk betekintést melyek a Sziám Királyság
idején virágoztak és templomaik egy letűnt kor emlékeit idézik. Lop Buri a turisták által kevésbé ismert város,
ahol a Prang Sam Yot templomot nézzük meg Ezt követően meglátogatjuk a városban Narai Király Palotáját.
Ebédünk után pedig Ayuttahayába tartunk, ahol meglátogatjuk a Wat Lokaya Sutharam templomot, a Wat
Mahatat templomot és a régi királyi rezidencia maradványait a Wat Phra Sri Sanpet-et.
Lop Buri Thaiföld egyik legrégebbi városa mely a Dvaravati
időszakban Lavo néven lett ismert és a Khmer Birodalom fontos
székhelyeként szolgált. A 14. században szövetségre lépett az
Ayutthaya királysággal. Narai király idejében (1656 – 1688) élte
fénykorát, amikor a király inkább itt időzött, mint mintsem a
hivatalos fővárosban.

A város legismertebb temploma a Prang Sam Yot, mely
eredetileg vitatottan hindu templom volt. Ma már a három csúcsa
(prangja) közül ketten Buddha ikonokat helyeztek el és neve is
„három csúcs” jelentéssel bír. Eredetileg valamikor a 12-13.
században épült VII. Jayavarman khmer király uralkodása ideje
alatt. Ma már annyira elszaporodtak a kornyékén a majmok, hogy
szabadon szaladgálnak a területen általában ételre várva a
turistáktól.

Narai Király palotája 1666-ban épült meg és a király szívesebben
töltötte itt az idejét egy évben akár 8-9 hónapot is mint
Ayutthayában, az akkori fővárosban. 1688-ban a halálakor
elhagyták a palotát majd IV. Rama thai király elrendelte az épület
restaurálását és V. Rama király pedig elrendelte, hogy egyik
szárnya Városházaként szolgáljon. 1924-ben végül múzeummá
alakították át és jelenleg 1864 tárgy mutatja be a hely történetét.

Thaifőld csak neked – programok, kirándulások, körutak 2022-2023 31. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber is): +36706239513

Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig
szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak
lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba.
A 17. században virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió
embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének
minősítette a romvárost.

Első állomásunk a városban a Wat Lokaya Sutharam temploma,
melyben egy 42 méter hosszú fekvő Buddha szobor található mely
arra utal, amikor Buddha százszorosára nőtt, hogy szembe szálljon
Rahu démonnal. A burmaiak felégették a templom jelentős részét,
de a szobor a szabadban megmaradt.

Második állomásunk a Wat Mahatat temploma lesz, mely talán
a város egyik leglátogatottabb és legfontosabb helye. 1374-ben
Borommaracha király emeltette és Ramesuan király 10 évvel
később tovább bővítette. Leginkább fotózott része egy Boddhi
(füge) fába ékelődött Buddha fej, mely egy feltehetően lerombolt
szoborra nőtt rá.

Napunkat a Phra Sri Sanpet királyi templomban fejezzük be. Bár
a templom falait lerombolták, három torony alakú csedijéből egy
túlélte a burmai támadást a másik kettőt helyreállították. Tervrajza
ihlette a Bangkoki Királyi Palotát és korában a királyi család
lakhelyeként szolgált. Az építését Borommatrailokanat király
kezdte meg és II. Ramathibodi fejlesztette tovább, aki két csédit
építtetett apja és két bátyja hamvai számára. A harmadik tornyot
IV. Borommaracha, oda II. Ramathibodi hamvai kerültek.

Thaifőld csak neked – programok, kirándulások, körutak 2022-2023 32. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber is): +36706239513

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú
nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top
felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! A Narai Palota hétfőn és kedden zárva tart. A
programot kizárólag szerdától szombatig lehet választani!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
• Biztosítást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A program várható időtartama: 8.00 – 17.00.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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2HKWAI: 2 NAP KANCHANABURI BARANGOLÁS I.
Egy igazán színes és érdekes két napos program ez, melyen keresztül megismerhetjük a Kwai folyó és a
második világháború történelmének egy szeletét. Megtekintjük az első napon Kanchanaburi városában a
Thaiföld-Burma vasúti múzeumot és a katonák sírkertjét, valamint híres hidat a filmből. Az esténket pedig
egy különleges helyen egy úszóházban töltjük el, ahol az esténket egy Mon törzsi táncos előadással fejezzük
be. A második napon a Pokoltűz-hágót látogatjuk megmajd magunk is átkelünk vasúttal egy szakaszon.

1.nap: Kanchanaburi – Kwai folyó hídja
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982
katonának állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal
elkészítéséért. Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland
katonák sírhelyei vannak itt és olyan tömegsírok is, melyek az
ismeretlen áldozatokról emlékeznek meg. Mind a mai napig friss
virágokkal gondozzák azon alapítvány képviselői, akiknek
családtagjait itt temették el. Az amerikaiak hamvait a
szülővárosaikba szállították vissza.
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A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.
Éjszakánkat a River Kwai Resortel remek bungalóiban töltjük el.
Thaiföldön az élet sokszor a folyóvizek mellett alakult ki. A
természet csendjében vacsoránk előtt egy tradicionális Mon törzsi
táncelőadást láthatunk. A Mon törzs Dél-kelet Ázsia egyik
legősibb népcsoportja, akik ma már javarészt Burmában laknak.
Míg ott számuk eléri az egymilliót, addig Thaiföldön csupán
100.000 maradt.

Programterv:
• 6.00: Reggel felvesszük önöket Bangkoki hoteljeikből.
• 9.00: Megérkezés Kanchanaburiba. Megtekintjük a vasúti múzeumot, a Kwai folyó hídját és a temetőt.
• 12.00: Hosszúfarkú hajóval a FloatHouse River Kwai hotelbe becsekkolunk és érkezés után
megebédelünk.
• 14.45: A folyón felhaladva meglátogatunk egy Mon törzs faluját és templomát.
• 19.00: Visszatérünk a hotelbe és vacsoránkkal egy Mon táncelőadást nézünk meg.

2.nap: A Kwai folyó hídja – Pokoltűz háló és a halálvasút
A Pokoltűz-hágó a halálvasút vonalának a legnehezebb szakasza
volt. A megfelelő felszerelés hiányában a hadifoglyoknak akár napi
18 órán át éjszakába nyúlóan kellett a hágóból a szikladarabokat
kihordaniuk. Éjszakai munkájuk során az apró gáz-lámpák fényében
a foglyok a poklok kínjait élték át. 69 foglyot vertek halálra a japán
őrök, de számos áldozatot vitt el a kolera-járvány és az alultápláltság
is. Ezen terület volt a legmélyebben a dzsungelben és a sziklák
kivésése bizonyult a legemberpróbálóbb feladatnak. A Pokoltűzhágó ma már látogatható.
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A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A
Nam Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon
a pályán megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A
városban áthalad Kwai folyó hídján is.

Programterv:
• 7.00: Reggeli az úszóházban
• 9.00: Kicsekkolunk a hotelből és utána meglátogatjuk a Pokoltűz-hágót és emlékművét
• 11.40: Ebéd egy helyi étteremben
• 13.00: Utazás a Halál-vasúton
• 14.30: Visszatérés Bangkokba
• 19.00: Érkezés Bangkokba
Megjegyzés:
A harmadik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni
kívánnak ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést két alkalommal, 2 ebédet, 1 vacsorát, 1 reggelit
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 2 éjszakát a programban jelölt szálláson
• Biztosítást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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2FKWAI: 2 NAPOS KANCHANABURI BARANGOLÁS II.
Egy igazán színes és érdekes két napos program ez, melyen keresztül megismerhetjük a Kwai folyó és a
második világháború történelmének egy szeletét. Megtekintjük az első napon Kanchanaburi városában a
Thaiföld-Burma vasúti múzeumot és a katonák sírkertjét, valamint híres hidat a filmből. Az esténket pedig
egy különleges helyen egy úszóházban töltjük el, ahol az esténket egy Mon törzsi táncos előadással fejezzük
be. A második napon a Pokoltűz-hágót látogatjuk megmajd magunk is átkelünk vasúttal egy szakaszon.

1.nap: Kanchanaburi – Kwai folyó hídja
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982
katonának állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal
elkészítéséért. Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland
katonák sírhelyei vannak itt és olyan tömegsírok is, melyek az
ismeretlen áldozatokról emlékeznek meg. Mind a mai napig friss
virágokkal gondozzák azon alapítvány képviselői, akiknek
családtagjait itt temették el. Az amerikaiak hamvait a
szülővárosaikba szállították vissza.
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A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.
Éjszakánkat egy úszóházban töltjük el. Thaiföldön az élet sokszor
a folyóvizek mellett alakult ki. A természet csendjében vacsoránk
előtt egy tradicionális Mon törzsi táncelőadást láthatunk. A Mon
törzs Dél-kelet Ázsia egyik legősibb népcsoportja, akik ma már
javarészt Burmában laknak. Míg ott számuk eléri az egymilliót,
addig Thaiföldön csupán 100.000 maradt.

Programterv:
• 6.00: Reggel felvesszük önöket Bangkoki hoteljeikből.
• 9.00: Megérkezés Kanchanaburiba. Megtekintjük a vasúti múzeumot, a Kwai folyó hídját és a temetőt.
• 12.00: Hosszúfarkú hajóval a FloatHouse River Kwai hotelbe becsekkolunk és érkezés után
megebédelünk.
• 14.45: A folyón felhaladva meglátogatunk egy Mon törzs faluját és templomát.
• 19.00: Visszatérünk a hotelbe és vacsoránkkal egy Mon táncelőadást nézünk meg.

2.nap: A Kwai folyó hídja – Pokoltűz háló és a halálvasút
A Pokoltűz-hágó a halálvasút vonalának a legnehezebb szakasza
volt. A megfelelő felszerelés hiányában a hadifoglyoknak akár napi
18 órán át éjszakába nyúlóan kellett a hágóból a szikladarabokat
kihordaniuk. Éjszakai munkájuk során az apró gáz-lámpák fényében
a foglyok a poklok kínjait élték át. 69 foglyot vertek halálra a japán
őrök, de számos áldozatot vitt el a kolera-járvány és az alultápláltság
is. Ezen terület volt a legmélyebben a dzsungelben és a sziklák
kivésése bizonyult a legemberpróbálóbb feladatnak. A Pokoltűzhágó ma már látogatható.
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A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A Nam
Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon a pályán
megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A városban
áthalad Kwai folyó hídján is.

Programterv:
• 7.00: Reggeli az úszóházban
• 9.00: Kicsekkolunk a hotelből és utána meglátogatjuk a Pokoltűz-hágót és emlékművét
• 11.40: Ebéd egy helyi étteremben
• 13.00: Utazás a Halál-vasúton
• 14.30: Visszatérés Bangkokba
• 19.00: Érkezés Bangkokba
Megjegyzés:
A harmadik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni
kívánnak ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést két alkalommal, 2 ebédet, 1 vacsorát, 1 reggelit
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 2 éjszakát a programban jelölt szálláson
• Biztosítást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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KÖZÉP-THAIFÖLD FELFEDEZÉSE
3-5 NAPOS PROGRAMOK

Egy rosszul előkészített nyaralás könnyen rémálommá válhat, főleg, ha egy még ismeretlen távoli országba
utazunk. Ezen a gondon sokan úgy segítenek, hogy komplett nyaralási csomagokat vásárolnak, annak
minden előnyével és hátrányával együtt. Ők a kiutaztató irodák biztos partnerei. Élvezik a szervezett társas
utak előnyeit és szenvedik azok elkerülhetetlen hátrányait.
Azok számára azonban, akik igazából ki szeretnék használni az utazás nyújtotta lehetőségeket, egy másik
megoldás is rendelkezésre áll, és ez az egyéni utak szervezése. DE... Vannak nagyon jó csomagok is, amiket
jó lenne beilleszteni, viszont az utazásszervező önállóan nem adja, az Istennek sem... Jó lenne kicsit
megvariálni az utat, beletenni valamit, kivenni belőle valamit, de se elérhető részletes információ, se
szándék az irodánál.
Következő oldalakon ilyen, az egyéni igények kialakítására tervezett saját programjainkat ismertetjük. Nem
egész Thaiföld területén, de a természetileg egyik legszebb, történelmileg és kulturálisan leggazdagabb
régiójában, Közép-Thaiföldön szervezünk egyéni és kiscsoportos, különleges természetjáró és kulturális
programokat.
Meg kell jegyeznünk azonban: a mi helyi program és utazási moduljaink sohasem betonba öntött és merev
ajánlatok, hanem "csak" receptek és adjuk velük az alapanyagokat is! Remek dolgokat lehet főzni a
segítségükkel!
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3DKWAI: A KWAI FOLYÓ VÖLGYE – TERMÉSZET ÉS KULTÚRA
Három napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
Ezen a három napos kalandon megismerhetjük a Kwai folyó hídjának történetét és kipihenhetjük
fáradalmainkat egy egyedi úszóházban. Megismerhetjük a Mon kultúrát, látogatást teszünk egy elefánt
táborban és meglátogatjuk a Pokoltűz-hágót is.

Első nap:
Kora reggel indulunk hotelünkből a 128 kilométerre található Kanchanaburi városba, ahol megtekintjük a
Thaiföld-Burma vasúti múzeumot és a katonák sírjainál is tisztelgünk. Ezután a Kwai folyó híres hídját is
megszemléljük. Ezt követően becsekkolunk az úszóhotelünkbe és ebédelünk. A délutánunkat egy Mon faluba
látogatva töltjük el, ahol megnézzük a templomot és a helyi elefánthajtók életébe is bepillantást nyerünk.

A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
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A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.
Délutánunkat egy tradicionális faluban töltjük el, ahol betekintünk
a „mahoutok” vagyis az elefántok gondozóinak életébe. Láthatjuk
ahogy az elefántok esznek, fürdenek és napi sétájukat végzik. Egy
fél nap után új barátainkat a dzsungelbe küldjük aludni.

Éjszakánkat egy úszóházban (River Kwai Jungle Raft) töltjük el.
Thaiföldön az élet sokszor a folyóvizek mellett alakult ki. A
természet csendjében vacsoránk után egy tradicionális Mon törzsi
táncelőadást láthatunk. A Mon törzs Dél-kelet Ázsia egyik
legősibb népcsoportja, akik ma már javarészt Burmában laknak.
Míg ott számuk eléri az egymilliót, addig Thaiföldön csupán
100.000 maradt.

Második nap:
A második napunk délelőttjén ismét eljátszhatunk az elefántokkal és megreggelizhetünk velük. Kicsekkolunk
első hotelünkből és kenunkkal vagy bambusz tutajunkkal a következő szállás felé vesszük az irányt.
Becsekkolás után megebédelünk. Délután tovább hajózunk a Phutakian kikötő felé, ahol meglátogatjuk a
Pokoltűzhágó emlékművet. Esténket a River Kwai Resotel díszes hotelben töltjük el.
A Pokoltűz-hágó a halálvasút vonalának a legnehezebb szakasza
volt. A megfelelő felszerelés hiányában a hadifoglyoknak akár napi
18 órán át éjszakába nyúlóan kellett a hágóból a szikladarabokat
kihordaniuk. Éjszakai munkájuk során az apró gáz-lámpák fényében
a foglyok a poklok kínjait élték át. 69 foglyot vertek halálra a japán
őrök, de számos áldozatot vitt el a kolera-járvány és az alultápláltság
is. Ezen terület volt a legmélyebben a dzsungelben és a sziklák
kivésése bizonyult a legemberpróbálóbb feladatnak. A Pokoltűzhágó ma már látogatható.
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Harmadik nap:
A harmadik napunk délelőttjét pihenéssel töltjük. Megreggelizünk kényelmesen a hotelben és ebédünket már
a kikötőben fogyasztjuk el. Ezután kétórás utat teszünk a Halálvasúton átszelve a sűrű dzsungelt, majd a
délután visszatérünk Bangkokba este 20 órára.
A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A
Nam Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon
a pályán megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A
városban áthalad Kwai folyó hídján is.

Megjegyzés:
A második napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni
kívánnak ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak! A River Kwai
Rafts hotel csendes egyszerű szállásokat kínál, elektromosság nélkül.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést négy alkalommal, 2 ebédet, 1 vacsorát, 1 reggelit
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 1 éjszakát a programban jelölt szálláson
• Biztosítást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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3ISMTH: AZ ISMERETLEN THAIFÖLD

Három napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel

Ezen három napos túra keretében felfedezhetjük a Chao Praya és a Sakraekrang folyók szépségeit és az Uthai
Thani tartomány rejtett természeti értékeit mely a dinoszauruszok korától kezdődött. Megfigyelhetjük a helyiek
kosárfonó és selyemfonó technikáit is.

Első nap: BANGKOK – SUPHANBURI –UTHAI THANI
Korán reggel indulunk hotelünktől és első állomásunk a Lak Mueang oltár lesz. Ezt követően egy
orchideafarmot látogatunk meg és a százéves Sam Chuk folyóparti piacán vásároljunk be. Ezután a Wat
Tasung templomot nézzük meg. Délutánunkat egy csónakos kirándulással töltjük a Sakraekrang folyón és
esténket egy helyi piacon.
A Lak Mueang oltár kínai stílusban épült és a legenda szerint egy
férfi őr szelleme védi kinek neve Chao Por és a helyiek
tiszteletüket teszik naponta itt. Az oltár mellett egy hatalmas kínai
sárkányszobor található.

A thaiföldi virágtermesztők közel 1000 féle keresztezett
orchideákat termelnek szerte az országban és számos európai
ország importál innen virágokat. Elsősorban januárban és
februárban virágoznak és szinte minden család dekorációként
használja. Szokás még a fiatal lányoknak a hajukba tűzni is.

A Sam Chuk piac a helyi kínai közösség által lett alapítva egy
évszázada. A fa cölöpökre épített házak a folyóparton vannak és
első részükben van kialakítva az árus pult. Közel 1200 stand kínál
változatos termékeket és kézműves árukat.
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A Wat Tasung templom a tartomány legnagyobb és legszínesebb
temploma mely meditációs központként funkcionál. Szokták még
gyémánt templomnak is nevezni, mert belső részében arany
díszítés helyett tükör lapokkal díszítették a csillárokat. A Prasat
Thong-Kam arany palota karnyújtásnyira van a templomtól,
melynek belső ablakait és ajtajait aranyfóliás faragások díszítik.

Esténket Country Lake Nature Lodge szálláson üdülőben a természetben töltjük.

Második nap: BANRAI FALU – HUB PA TAD
Reggelink után a Wat Tham Khao templomot látjuk meg majd Ban Rai faluban tanuljuk meg a selyem szövés
rejtelmeit. Délutánunkat a Hub Pa Tad völgy meglátogatásával töltjük.
A Wat Tham Khao Wont templom Ban Raiban 1987-ben épült és
két szintes és teljes mértékben tíkfából készült. A lenyűgöző
környezetben a templom a hely oldalába épült és egy apró tavacska
virágos kertjével mindenképpen gyönyörű látványt ad.

A Ban Rai falu elsősorban selyemszövőséről híres. A technikát
nagyjából kétszáz éve a laoszi törzsek hozták be és a 20. században
Jim Thompson amerikai vállalkozó és építész lendítette fel, mint
iparágat. Szinte minden családban a rizs termesztés mellett az
asszonyok keresetük kiegészítéseképpen selyem ruhadarabokat és
szövéseket készítenek. Megismerhetjük a selyemgyártás négy
alaplépését: a gombolyítást, a festést, fonást és a szövést. A
módszert mai napig végig kézzel készítik.
A Hub Pa Tad völgy egy őserdő pálmafákkal van szegélyezbe és
legnagyobb látványossága egy hosszú barlang szakasz, ami 100
méteres. Odabent alig szűrődik be és a látogatók sokszor Jurassic
Parknak nevezik. A sziklák anyaga mészkő.
Esténket Country Lake Nature Lodge szálláson üdülőben a
természetben töltjük.
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Harmadik nap: BUNG BORAPHET MOCSÁR – AYUTHAYA – BANGKOK
Reggelink után miután kipihentük fáradalmainkat az üdülőben egy motorcsónakra pattanunk és a Bung
Boraphet mocsár madárlesét látogatjuk meg. Ezt követően Ayutthayát látogatjuk meg és a Wat Yai Chai
Mongkol templomot és visszatérünk Bangkokba.
A Bung Boraphet mocsár a legnagyobb mocsár az országban és
otthont ad számos madárfajnak és növénynek. A múltban számos
krokodil otthona volt, ma már a madarak, halak és halak vették át
e helyüket. A madarak leginkább november és március között
tartózkodnak itt. Ugyan a horgászat engedélyezett a területen, a
madarak elfogása tilos.

Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig
szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak
lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba.
A 17. században virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió
embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének
minősítette a romvárost.

A Wat Yai Chai Mongkol templom pár kilométerre dél-keletre
található a várostól. Az eredetileg kolostorként funkcionáló
épületet 1357-ben U-Thong király építette és Naresuan király
hozzátoldotta a pagodáját, mely a város szinte minden pontjáról jól
látható. Központi csarnokját mai napig használják és egy
villámcsapás után helyreállították tetőszerkezetét is. A fekvő
Buddha szobrához a helyiek aprópénzt tesznek az anyagi áldás
érdekében.
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A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést három alkalommal, 2 ebédet, 1 vacsorát
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
• Biztosítást
• 2 éjszakát *** hotelekben
•
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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3KHAOY: A KHAO YAI NEMZETI PARK – TERMÉSZETJÁRÓ
PROGRAM
Három napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
Ebben a három napos programban teljesen szabadon felfedezhetjük a Khao Yai Nemzeti Park szépségeit és
természeti kincseit. A park számos ösvényeit és barlangjait kedvünkre és szabadon felfedezhetjük választhatva
a parkőrok által kínált csomagokból vagy bizonyos utakon saját magunk is.
A parkot 1962-ben alapították és alapterülete több mint 2000 km2. Ez az utolsó hely az országban, ahol
szabadon élő elefántokat lehet látni, de emellett 500 veszélyeztetett tigris is lakik a park területén belül.
Nagyjából 300 madárfaj otthona is az erdős terület. A növényvilága is változatos, a pöfeteggombák,
vadgesztenye és a begónia virág is megterem itt.

Első nap:
A hoteljükből felvesszük önöket és a Khao Yao Parkba tartunk,
ahol becsekkolunk a Lala Mukha Sátortábor Resortba.
Napunk hátralévő részét szabadon töltjük el, a nemzeti park
gyalogos felfedezésével.

Második nap:
Reggeli a hotelben. Napunk hátralévő részét szabadon töltjük el a
parkban.
Éjszaka Lala Mukha Sátortábor Rezortban.
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Harmadik nap:
Reggeli a hotelben. Napunk hátralévő részét szabadon töltjük el.
13.00-kor kicsekkolás és visszatérés Bangkokba.

Megjegyzés: A parkban a túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek. A
parkban a szálláson kizárólag reggelit tartalmaz a csomag, további étkezésre a park központjában van
lehetőség. A park területén bizonyos túrák egyénileg is végrehajthatók azonban egyes szakaszokat
kizárólag a parkőrök kíséretében lehet látogatni, melynek árát a helyszínen a helyi vezetőnek kell
fizetni.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést két alkalommal, 2 reggelit
• A park belépő árát
• 2 éjszakát a programban jelölt szálláson
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
•
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• További étkeztetést
• További parkban fizethető fakultatív programokat
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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3KOTHA: BEPILLANTÁS KÖZÉP-THAIFÖLD VILÁGÁBA
Három napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
Utazzunk Thaiföld középső területeire egy rövid távolságra Bangkoktól. Ismerjük meg Kanchanaburi és a II.
világháború szomorú eseményeit a Kwai folyó területénél! Tegyük egy utazást a Halálvasúttal, mely több ezer
hadifogoly élete árán lett megépítve. Ismerjük meg Ayutthaya Királyságának egykori mesés templomait és
merüljünk el a helyiek kézműves termékeinek választékába és készítésének módszereibe Supphanburiban!

Első nap: BANGKOK – NAKHON PATHOM – KANCHANABURI
Első napunkkor kora reggel indulunk bangkoki hotelünkből Nakhon Pathomon keresztül, hogy meglátogassuk
Thaiföld legnagyobb csédijét (pagodáját). Innen Kanchanaburi tartományba megyünk, ahol megtekintjük a
Kwai folyó híres hídját és a harci temetőt is majd megismerjük a hely történelmét a Thaiföld-Burma Vasúti
Központban. Utazást teszünk az egykori Halálvasúton is és utána egy elefánt táborban etetjük és fürdetjük
meg az elefántokat.
A Phra Pathom csédi Thaiföld legnagyobb pagodája, melyet 1853ban kezdtek el építeni és 1870-ben fejeztek be. A 17 év alatt
elkészült Sri Lanka-i stílusú kor alaprajzú harangtorony magassága
120 méter és alapzata 233,50 méter széles. A belsőjében Buddha
ereklyéket őriznek és a templom fontos zarándok-állomása a
buddhistáknak. A templom alapterületén a 3. században emeltek
szentélyt, mikor is az indiai uralkodó Ashoka parancsot adott
szerzeteseinek, hogy terjesszék el a vallást a világban. Mongkut
(IV.Ráma) többször elzarándokolt ide az ő parancsára restaurálták a templomot és V. Rama fejezte be a
munkálatokat.
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
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Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982
katonának állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal
elkészítéséért. Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland
katonák sírhelyei vannak itt és olyan tömegsírok is, melyek az
ismeretlen áldozatokról emlékeznek meg. Mind a mai napig friss
virágokkal gondozzák azon alapítvány képviselői, akiknek
családtagjait itt temették el. Az amerikaiak hamvait a
szülővárosaikba szállították vissza.

A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.

A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A
Nam Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon
a pályán megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A
városban áthalad Kwai folyó hídján is.
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A thaiföldiek szemében az elefántok szent állatok és korábban a
királyi
családokat
szolgálták.
Egy
elefánt
táborban
megtekinthetjük ezeket a hatalmas és békés állatokat és
lehetőségünk lesz fürödni velük és megetetni őket. Láthatjuk,
hogyan nevelik őket és hogyan főznek nekik.

Második nap: KANCHANABURI–SUPHANBURI-ANGTHONG–AYUTHAYA
Reggeli után Supanburi városába tartunk melynek történelme és természeti kincsei is érdekesek. A város az
Ayutthaya királyság ideje alatt fontos védelmi szerepet töltött be. Meglátogatjuk a Kao-Hong piacot is. Innen
Angthong tartományba tartunk és a helyi Ban Bang Sadet faluban megnézzük a helyieket, ahogyan babákat
gyártanak. Bepillantást nyerünk a thai dobok elkészítésének módszerébe is. Napunkat pedig Ayutthayába
érkezve zárjuk le.
A Khao Hong Market a Ta Chin folyó mellett fekszik és közel egy
évszázada kínál friss árut a helyieknek. Az eredetileg kínaiak által
alapított piac jelenleg három szintes, egy alsó egy középső és egy
felső szinten kínálnak portékákat az árusok. Szintén a piac
területén egy kisebb múzeum meséli el a helytörténetet. Számos
árus a boltja hátsó részében kialakított lakásban lakik.

A thai kultúrában a babák kiemelt szinten kezelik. A királynő által
is támogatott projekt keretében megleshetjük, ahogy a helyiek az
agyagból hogyan készítenek figurákat. A kisütött agyagfigurákat
kifestik és jellemzően a thai folklórnak megfelelő ruházatot adnak
rájuk és jellemzően a hétköznapi élethelyezeket utánozzák.
Lehetőségünk lesz a saját babánk elkészítésére is, amit
szuvenírként meg is tarthatunk.
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Egy másik faluban pedig a tradicionális thai dobok készítését
ismerhetjük meg. A falécekből és tehénbőrből készült
hangszereket a legváltozatosabb méretekben, színekben és
formákban találhatjuk meg. Az itteni dobokat világszinten
importálják, legnagyobb piacuk Afrika.
Napunk végeztével megpihenünk Ayutthayai városi hotelünkben.

Napunk végeztével megpihenünk Ayutthayai hotelünkben.

Harmadik nap: AYUTTHAYA – BANGKOK
A harmadik napunkat végül Ayutthaya templomainak felfedezésével töltjük el. Három történelmileg fontos
helyszínt nézünk meg, ezek a Wat Si Sanphet templom, a Wat Yhai Chai Mongkol és végül a Wat Na Phra
Men.
Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor
a burmaiak lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba. A 17. században virágzó város
egyes feltevések szerint 1 millió embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének minősítette a
romvárost.
Napunkat a Phra Sri Sanpet királyi templomban fejezzük be. Bár
a templom falait lerombolták, három torony alakú csédijéből egy
túlélte a burmai támadást a másik kettőt helyreállították. Tervrajza
ihlette a Bangkoki Királyi Palotát és korában a királyi család
lakhelyeként szolgált. Az építését Borommatrailokanat király
kezdte meg és II. Ramathibodi fejlesztette tovább, aki két csédit
építtetett apja és két bátyja hamvai számára. A harmadik tornyot
IV. Borommaracha, oda II. Ramathibodi hamvai kerültek.
A Wat Yai Chai Mongkol templom pár kilométerre dél-keletre
található a várostól. Az eredetileg kolostorként funkcionáló
épületet 1357-ben U-Thong király építette és Naresuan király
hozzátoldotta a pagodáját, mely a város szinte minden pontjáról jól
látható. Központi csarnokját mai napig használják és egy
villámcsapás után helyreállították tetőszerkezetét is. A fekvő
Buddha szobrához a helyiek aprópénzt tesznek az anyagi áldás
érdekében.
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A Wat Na Prha Men volt az egyetlen olyan templom a városban,
ami meg tudott menekülni a burmai invázió elől. A burmaiak ebből
a templomból lőtték ágyúikkal a palotát. Egy baleset során az egyik
parancsnok meghalt egy felrobbant ágyú miatt és a helyiek ezt a
hely spirituális jelentőségének tudták be. A templom a mai napig
karban van tartva és elsősorban a helyiek látogatják, hogy
adományozzanak és áldást kérjenek.

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés:
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú
nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top
felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést hét alkalommal, 3 ebédet, 2 reggelit, 2 vacsorát
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
• Biztosítást
• 2 éjszakát *** hotelekben
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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3ORKUL: THAIFÖLD TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉGEI ÉS TERMÉSZETI
CSODÁI
Három napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel

Ezen három napos túra az Észak-Keleti Thaiföldre koncentrál is az Iszán területekre, melynek kulturális
öröksége egészen az Angkor korszakig nyúlik vissza. A természeti kincsei és természetes értékei a mai napig
megtalálhatóak ezen a területen. Tapasztalják meg velünk a kedves vendégszeretetet, a kézműves termékek
értékeit és a természet gyönyörű látványát.

Első nap: BANGKOK – NAKHON RATCHASIMA – BAAN PRASAT PIMAI PARK
Korán reggel indulunk Bangkoki hotelünkből és Nakhon Ratchasima városába vezetünk, amit Korat néven
is ismernek és Észak-Kelet kapuja. Az úton megállunk a Bann Klang Dong piacnál. Innen folytatjuk utunkat
a Baan Prasat közösség felé. Miután megismerkedtünk a helyiekkel, megtekintjük a Phimai Történelmi
Parkot. Esténket a városban szétnézve töltjük és megpihenünk hotelünkben.
Khorat vagy másik nevén Nakhon Ratchasima két különálló
város volt, melyet Narai király uralkodása alatt egyesítettek.
Jelenleg ma gyorsan fejlődő kereskedelmi központ, mely a
vietnámi háború alatt egy közeli amerikai légitámaszpont miatt
alakult ki. Legnagyobb látnivalója a Bann Klang Dong piac mely
elsősorban friss gyümölcsöket és fűszereket árul. Bebarangoljuk a
piacot és betekintést nyerünk a thai konyhaművészet
alapanyagainak sokszínűségébe. Lehetőségünk lesz még helyi
kézműves termékek vásárlására is.

Utunkat a Baan Prasat közösségnél folytatjuk, ahol a helyi
faluban régészeti leletek megtekintésével ismerjük meg az egészen
őskorig visszanyúló történelmet. A Dvaravati és ősi Khmer
kultúrák kézjeleit láthatjuk, melyből sok akár 1500-3000 éves is
lehet. Megtapasztalhatjuk a helyiek mindennapjait, ahogyan
rizsföldjeiket művelik, selymet szőnek és kézműves tárgyakat
készítenek.
Innen a Phimai Történelmi Parkba látogatunk, ahol a Khmer
Birodalom legnagyobb és legfontosabb épületeit láthatjuk, mely
Phimai város mellett található. A templom az ősi Khmer országút
végét jelzi, mely egykor Angkor városból indult ki. Az épületeket
1901-be a francia Etienne Aymonier földrajz-kutató fedezte fel. A
fő zárt városfal 1020x580 m területet fed le és ma már az UNESCO
világ örökség részét képezi. Elsősorban a khmer építészeti
stílusjegyek láthatók rajtuk ahogyan a kambodzsai Angkor Watnál
is. A szentélyt feltehetően a 16. század elején építették.
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Esténket Khorat város felfedezésével fejezzük be és utoljára
megnézzük Thao Suranari szobrát. Az emlékművet Khunying Mo
asszony emlékére emelték, aki egy csellel 1826-ban védte meg a
várost a laoszi támadók elől. Mialatt kormányzó férje Bangkokban
tárgyalt, addig Vientiane hercege megtámadta a várost. A fogságba
esett Khunying Mo leitatta a katonákat és az éjszaka leple alatt
megöltek a támadók jelentős részét. A szobor 1934-ben készült el.
Éjszakánkat egy khorati hotelben töltjük el.

Második nap: KHORAT PIACA – PAK CHONG – KHAO YAI NEMZETI PARK
A második nap reggelét a khorati hajnali piacon kezdjük. Innen a Macchada Selyemgyárban tanuljuk meg a
selyemgyártás fortélyait. Délutánunkat már a Khao Yai Nemzeti Parkban töltjük, ahol felfedezünk egy
denevér-barlangot és egy Buddhista barlangtemplomot.
A thaiokra jellemző, hogy a nap bármely részében találnak egy
piacot, ha vásárolni akarnak. A Jira reggeli piac népszerű a
helyiek közelében és általában hajnalban nyit és délben már be is
zár. Számos eladó reggel érkezik a vasúttal és amint túladtak
árujukon, utaznak is haza. A frissen reggel vágott hús, gyümölcsök
és thai fűszerek egyéni illata egy vidám reggeli hangulatot ad a
délutáni felfedezéshez.

A thaiföldi selyemipar fellendülése az amerikai Jim Thompson
nevéhez fűződik, aki a II. világháború után felélesztette a haldokló
iparágat. A Macchada Selyemgyárban megtekinthetjük, ahogyan
a selyemhernyókat tenyésztik, a selymet lefejtik, megszővik és
megszínezik. Az itt előállított magas minőségű selymet az ország
egész területére és külföldre is importálják. Lehetőség van
egyénileg legyártott ruhadarabok megrendelésére is.
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Délutánunkat és esténket már a Khao Yai Nemzeti Parkban
töltjük el. A parkot 1962-ben alapították és alapterülete több mint
2000 km2. Ez az utolsó hely az országban, ahol szabadon élő
elefántokat lehet látni, de emellett 500 veszélyeztetett tigris is lakik
a park területén belül. Nagyjából 300 madárfaj otthona is az erdős
terület. A növényvilága is változatos, a pöfeteggombák,
vadgesztenye és a begónia virág is megterem itt.

Látogatást teszünk a Khao Luk Chang denevérbarlangban, ahol
nagyjából kétmillió apró denevér lakik. Az apró jószágok
szárnyfesztávolsága 10 cm, súlyuk 2-4 gramm. Elsősorban
gyümölcsöket és apróbb rovarokat fogyasztanak és jellemzően
éjszaka aktívak.

Második állomásunk egy olyan barlang lesz, ahol a helyi
szerzetesek imádkozni jártak. Számos Buddha ikont fogunk látni
és áldást is kérhetünk, hogy szerencsénk és anyagi bőségünk
legyen.
Végül napunk végét egy a park menti hotelben töltjük el.

Harmadik nap: KHAO YAI NEMZETI PARK – PRACHINBURI – BANGKOK

Reggel folytatjuk a park felfedezését. Két vízesést tekintünk meg a reggel folyamán. Az egyik a Haew Suwat
vízesés, a másik a Haew Narok vízesés. Délutánunkat pedig Prachinburiban éljük meg, ahol betekinthetünk
az Abhaiphubet Tradicionális Orvoslások Múzeumába. Lehetőségünk lesz egy kényelmes thai masszázst
venni és végül a Nakorn Nayok úton visszatérünk Bangkokba.
A Haew Suwat vízesés a park egyik legismertebb pontja. A víz
nagyjából 20 méter magasságból zúdul le és a tövében található
tavacskában fürödni is van lehetőség. Esős évszakban azonban a
sodrás elég erős és a víz is sokkal hidegebb.
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A második vízesés a Haew Narok. A fő úttól egy kilométernyire
helyezkedik el és három szintből áll. A legnagyobb része 50 méter
magas és csupán az alsó szint nyitott a látogatók számára. A teljes
hossza a vízesésnek 150 méter, ezzel ő a rekorder a parkban.

Megjegyzés: A parkan a túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést 5 alkalommal, 3 ebédet, 2 reggelit
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 2 éjszakát a programban jelölt szállásokon
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• A programban nem részletezett étkeztetést (vacsorát)
• Programokat, melyeket nem részletez a program
•
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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3TKWAI: A KWAI FOLYÓ VÖLGYE – DZSUNGELTÚRA ÉS
TÖRTÉNELEM
Három napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
A három napos program keretében 128 kilométerre nyugatra tartunk Bangkoktól, hogy megismerjük a Kwai
folyó és hídjának történelmét. Betekintést nyerhetünk a helyi Mon törzsek életébe és a harmadik napon mi
magunk is utazást tehetünk a Halálvasúttal

Első nap:
Kora reggel indulunk hotelünktől Kanchanaburi tartományba. Elsőként megtekintjük az első napon
Kanchanaburi városában a Thaiföld-Burma vasúti múzeumot és a katonák sírkertjét, valamint híres hidat
a filmből. Ebédünk után meglátogatjuk a Pokoltűz-hágót, majd napunk végén becsekkolunk a River Kwai
Jungle Raft Hotelbe, ahol vacsoránkat egy 45 perces Mon törzsi táncelőadás követi.
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
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A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.

A Pokoltűz-hágó a halálvasút vonalának a legnehezebb szakasza
volt. A megfelelő felszerelés hiányában a hadifoglyoknak akár napi
18 órán át éjszakába nyúlóan kellett a hágóból a szikladarabokat
kihordaniuk. Éjszakai munkájuk során az apró gáz-lámpák fényében
a foglyok a poklok kínjait élték át. 69 foglyot vertek halálra a japán
őrök, de számos áldozatot vitt el a kolera-járvány és az alultápláltság
is. Ezen terület volt a legmélyebben a dzsungelben és a sziklák
kivésése bizonyult a legemberpróbálóbb feladatnak. A Pokoltűzhágó ma már látogatható.

Éjszakánkat egy úszóházban (River Kwai Jungle Raft) töltjük el.
Thaiföldön az élet sokszor a folyóvizek mellett alakult ki. A
természet csendjében vacsoránk után egy tradicionális Mon törzsi
táncelőadást láthatunk. A Mon törzs Dél-kelet Ázsia egyik
legősibb népcsoportja, akik ma már javarészt Burmában laknak.
Míg ott számuk eléri az egymilliót, addig Thaiföldön csupán
100.000 maradt.

Második nap:
A második napunkat túrázással töltjük el. Meglátogatjuk a hotelhez közeli Mon törzs faluját és templomait és
egy kényelmes sétát teszünk a Sai Yok vízeséshez, valamint a Lawa barlanghoz.
A Sai Yok Nemzeti park ad otthont a Khwae Noi folyónak, a Sai
Yok vízesésnek, a Halálvasút maradványainak és a Lawa
barlangnak. A park alapterülete 18730 km2 és részben Mianmar
területére nyúlik át. Legmagasabb pontja 1328 méteren található a
határon túl.
A Sai Yok vízesés két részből áll, a nagyobb Sai Yok Yai és a
kisebbik Sai Yok Lek egymástól 300 méterre helyezkednek el a
folyóban. A nagyobb 15 méter magas, a kisebbik 15 méter magas.
V. Rama király maga is meglátogatta a vízesést és megfürdött a
vízben, amit egy költő egy versbe foglalt, ezután kezdett népszerűvé válni a hely.
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A Lawa barlang mészkövekből épül fel és számos sztalagmit és
cseppkő formálódott a belsőjében. Nagyjából 50 métert lehet
benne haladni és számos Buddha ikonnal is lehet találkozni
odabent. Szintén otthont ad még a Khun Kitti denevéreknek is. Az
apró jószágok szárnyfesztávolsága

Harmadik nap:
Reggelünket kényelmesen megreggelizve eltöltjük, majd kicsekkolunk a hotelből. Egy helyi étteremben
megebédelünk és utána a Halálvasútra szállva kétórás utazás után kocsinkkal Bangkokba térünk vissza
várhatóan este 19 órára.
A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A
Nam Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon
a pályán megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A
városban áthalad Kwai folyó hídján is.

Megjegyzés:
A harmadik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni
kívánnak ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak! A második
napon a túrához kérjük megfelelő öltözetet válasszanak!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést hét alkalommal, 3 ebédet, 2 vacsorát, 2 reggelit
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 2 éjszakát a programban jelölt szálláson
• Biztosítást
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
Kényelmes túrához alkalmas ruházatot
Kényelmes cipőt vagy szandált
Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
Fényképező gépet és mobiltelefont
Igazolást a túráról
Személyes iratokat

A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• Kötelező Gála Vacsora költségét.
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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4KOTH1: BEPILLANTÁS KÖZÉP-THAIFÖLD TITKAIBA
Négy napos privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
Thaiföld közepét fedezzük fel ebben a négy napos kirándulásban Bangkoktól csak egy rövid távolságra.
Megismerjük Kanchanaburi és a Kwai folyó hídjának történetét. Megismerkedünk közelebbről az elefántokkal
és betekintést nyerünk Suphanburi és Angthong városok mindennapjaiba. Végül megismerjük az egykori
Ayutthaya királyság titkait is.

Első nap: BANGKOK – NAKHON PRATHOM – KANCHANABURI
Első napunkkor kora reggel indulunk bangkoki hotelünkből Nahon Pathomon keresztül, hogy meglátogassuk
Thaiföld legnagyobb csédijét (pagodáját). Innen Kanchanaburi tartományba megyünk, ahol megtekintjük a
Kwai folyó híres hídját és a harci temetőt is majd megismerjük a hely történelmét a Thaiföld-Burma Vasúti
Központban. Utazást teszünk az egykori Halálvasúton is és utána egy elefánt táborban etetjük és fürdetjük
meg az elefántokat.
A Phra Pathom csédi Thaiföld legnagyobb pagodája, melyet 1853ban kezdtek el építeni és 1870-ben fejeztek be. A 17 év alatt
elkészült Sri Lanka-i stílusú kor alaprajzú harangtorony magassága
120 méter és alapzata 233,50 méter széles. A belsőjében Buddha
ereklyéket őriznek és a templom fontos zarándok-állomása a
buddhistáknak. A templom alapterületén a 3. században emeltek
szentélyt, mikor is az indiai uralkodó Ashoka parancsot adott
szerzeteseinek, hogy terjesszék el a vallást a világban. Mongkut
(IV.Ráma) többször elzarándokolt ide az ő parancsára restaurálták
a templomot és V. Rama fejezte be a munkálatokat.
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén.
Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal.
A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
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Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.

A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982
katonának állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal
elkészítéséért. Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland
katonák sírhelyei vannak itt és olyan tömegsírok is, melyek az
ismeretlen áldozatokról emlékeznek meg. Mind a mai napig friss
virágokkal gondozzák azon alapítvány képviselői, akiknek
családtagjait itt temették el. Az amerikaiak hamvait a
szülővárosaikba szállították vissza.

A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.

A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A Nam
Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon a
pályán megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A
városban áthalad Kwai folyó hídján is.
A thaiföldiek szemében az elefántok szent állatok és korábban a
királyi
családokat
szolgálták.
Egy
elefánt
táborban
megtekinthetjük ezeket a hatalmas és békés állatokat és
lehetőségünk lesz fürödni velük és megetetni őket. Láthatjuk,
hogyan nevelik őket és hogyan főznek nekik.
Esténket egy Kanchanaburi városi hotelben töltjük el.
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Második nap: KANCHANABURI – SUPHANBURI - ANGTHONG – AYUTHAYA
Reggeli után Supanburi városába tartunk melynek történelme és természeti kincsei is érdekesek. A város az
Ayutthaya királyság ideje alatt fontos védelmi szerepet töltött be. Meglátogatjuk a Kao-Hong piacot is. Innen
Angthong tartományba tartunk és a helyi Ban Bang Sadet faluban megnézzük a helyieket, ahogyan babákat
gyártanak. Bepillantást nyerünk a thai dobok elkészítésének módszerébe is. Napunkat pedig Ayutthayába
érkezve zárjuk le.
A Khao Hong Market a Ta Chin folyó mellett fekszik és közel egy
évszázada kínál friss árut a helyieknek. Az eredetileg kínaiak által
alapított piac jelenleg három szintes, egy alsó egy középső és egy
felső szinten kínálnak portékákat az árusok. Szintén a piac
területén egy kisebb múzeum meséli el a helytörténetet. Számos
árus a boltja hátsó részében kialakított lakásban lakik.

A thai kultúrában a babák kiemelt szinten kezelik. A királynő által
is támogatott projekt keretében megleshetjük, ahogy a helyiek az
agyagból hogyan készítenek figurákat. A kisütött agyagfigurákat
kifestik és jellemzően a thai folklórnak megfelelő ruházatot adnak
rájuk és jellemzően a hétköznapi élethelyezeket utánozzák.
Lehetőségünk lesz a saját babánk elkészítésére is, amit
szuvenírként meg is tarthatunk.

Egy másik faluban pedig a tradicionális thai dobok készítését
ismerhetjük meg. A falécekből és tehénbőrből készült
hangszereket a legváltozatosabb méretekben, színekben és
formákban találhatjuk meg. Az itteni dobokat világszinten
importálják, legnagyobb piacuk Afrika.
Napunk végeztével megpihenünk Ayutthayai városi hotelünkben.
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Harmadik nap: AYUTTHAYA – KHAO YAI NEMZETI PARK
A harmadik napunkat végül Ayutthaya templomainak felfedezésével töltjük el. Három történelmi fontos
helyszínt nézünk meg, ezek a Wat Si Sanphet templom, a Wat Yhai Chai Mongkol és végül a Wat Na Phra
Men. Egy rövid piaci kitérő után, ahol megismerjük a thai gyümölcsöket a Khao Yai Nemzeti Parknál lévő
hotelünkbe térünk.
Napunkat a Phra Sri Sanpet királyi templomban fejezzük be. Bár
a templom falait lerombolták, három torony alakú csédijéből egy
túlélte a burmai támadást a másik kettőt helyreállították. Tervrajza
ihlette a Bangkoki Királyi Palotát és korában a királyi család
lakhelyeként szolgált. Az építését Borommatrailokanat király
kezdte meg és II. Ramathibodi fejlesztette tovább, aki két csédit
építtetett apja és két bátyja hamvai számára. A harmadik tornyot
IV. Borommaracha, oda II. Ramathibodi hamvai kerültek.
A Wat Yai Chai Mongkol templom pár kilométerre dél-keletre
található a várostól. Az eredetileg kolostorként funkcionáló
épületet 1357-ben U-Thong király építette és Naresuan király
hozzátoldotta a pagodáját, mely a város szinte minden pontjáról jól
látható. Központi csarnokját mai napig használják és egy
villámcsapás után helyreállították tetőszerkezetét is. A fekvő
Buddha szobrához a helyiek aprópénzt tesznek az anyagi áldás
érdekében.

A Wat Na Prha Men volt az egyetlen olyan templom a városban,
ami meg tudott menekülni a burmai invázió elől. A burmaiak ebből
a templomból lőtték ágyúikkal a palotát. Egy baleset során az egyik
parancsnok meghalt egy felrobbant ágyú miatt és a helyiek ezt a
hely spirituális jelentőségének tudták be. A templom a mai napig
karban van tartva és elsősorban a helyiek látogatják, hogy
adományozzanak és áldást kérjenek.
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Negyedik nap: KHAO YAI – NAKHON NAYOK – BANGKOK
Reggel folytatjuk a park felfedezését. Egy vízesést tekintünk meg a
reggel folyamán a Haew Suwat vízesést. Egy kisebb túrázást ejtünk
meg majd délután Bangkokba térünk vissza.
A parkot 1962-ben alapították és alapterülete több mint 2000 km2.
Ez az utolsó hely az országban, ahol szabadon élő elefántokat lehet
látni, de emellett 500 veszélyeztetett tigris is lakik a park területén
belül. Nagyjából 300 madárfaj otthona is az erdős terület. A
növényvilága is változatos, a pöfeteggombák, vadgesztenye és a
begónia virág is megterem itt.
A Haew Suwat vízesés a park egyik legismertebb pontja. A víz
nagyjából 20 méter magasságból zúdul le és a tövében található
tavacskában fürödni is van lehetőség. Esős évszakban azonban a
sodrás elég erős és a víz is sokkal hidegebb.

Megjegyzés: A parkan a túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek. A
negyedik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni kívánnak
ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést 10 alkalommal, 4 ebédet, 3 reggelit, 3 vacsorát
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 3 éjszakát a programban jelölt szállásokon
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
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A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• A programban nem részletezett étkeztetést (vacsorát)
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• További opcionális túrákat a nemzeti parkban
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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4KOTH2: KÖZÉP THAIFÖLD KIEMELKEDŐ LÁTNIVALÓI

Négy napos privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel

Ezen négy napos túránk alatt ugyanúgy kiemelt szerepet kap a természet, ahogyan a természet is. Felfedezzük
a Damnoen Saduak úszópiacot és Kanchanaburit, valamint a Kwai folyó hídjának történetét is. Meglátogatjuk
az Erawan Nemzeti Parkot és Ayutthaya történelmi romvárosát is. Felfedezzük a Khao Yai park természeti
kincseit és Prachinburi ősi városának történelmi helyszíneit is.

1.nap: Kanchanaburi – Kwai folyó – Erawan nemzeti park
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982
katonának állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal
elkészítéséért. Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland
katonák sírhelyei vannak itt és olyan tömegsírok is, melyek az
ismeretlen áldozatokról emlékeznek meg. Mind a mai napig friss
virágokkal gondozzák azon alapítvány képviselői, akiknek
családtagjait itt temették el. Az amerikaiak hamvait a
szülővárosaikba szállították vissza.
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A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.
A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A
Nam Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon a
pályán megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A
városban áthalad Kwai folyó hídján is.

Az 550 km2 területű Erawan parkot 1980-ban alapították és
számos vízesés tarkítja. Az Erawan vízesés a leghíresebb, amit
meglátogatunk, mely nevét Indra hindu isten hátas elefántjáról
kapta. Hét szintjét lépcsősoron lehet elérni és fürödni is van
lehetőség benne. A legalsó szintek tavaiban számos hal figyelhető
meg és a teljes szakasza a folyásnak 1500 méteren terül el. A
legfelső hetedik szintet elérni mér kihívás.
Esténket egy hotelben töltjük Kanchanaburi városában.

2.nap: Kanchanaburi – Úszópiac – Nakhon Pathom – Ayuthaya
Második napunkat reggel a híres Damnoen Saduak úszópiacon indítjuk. Ezután megnézzük Thaiföld
legnagyobb pagodáját. Ebédünk után kirándulást teszünk a Samphran Elefántparkban és állatkertben, ahol
az elefántok előadásait is végig nézzük. Napunkat Ayutthayában zárjuk le.
A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából
dél körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni,
érdemes nagyon korán kilátogatni. A piac területe a tengerszint
alatt helyezkedik el és a vízszintje állandóan változik.
Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt és más helyi
gyümölcsöket a közeliföldeken termelik.
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Bár ma már turista látványosság, azpiac története azzal kezdődött,
hogy a földművelők, miután összegyűjtötték maguk számára a
termést, a fennmaradó felesleget a többi farmerrel cserélték el.
Mivel a csatornákon csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb
mód, így a kereskedés is a csónakok között alakult ki. Szép lassan
a csere-kereskedelem árusítássá vált és a helyiek és a turisták
egyaránt vásárolhatnak a piac színes kínálatából a Damnoen
Saduak úszópiacnak.

A Phra Pathom csédi Thaiföld legnagyobb pagodája, melyet
1853-ban kezdtek el építeni és 1870-ben fejeztek be. A 17 év alatt
elkészült Sri Lanka-i stílusú kor alaprajzú harangtorony
magassága 120 méter és alapzata 233,50 méter széles.
A belsőjében Buddha ereklyéket őriznek és a templom fontos
zarándok-állomása a buddhistáknak. A templom alapterületén a 3.
században emeltek szentélyt, mikor is az indiai uralkodó Ashoka
parancsot adott szerzeteseinek, hogy terjesszék el a vallást a
világban. Mongkut (IV.Ráma) többször elzarándokolt ide, az ő
parancsára restaurálták a templomot és V. Rama fejezte be a munkálatokat.
A Sapmhran Elefánt Park naponta mutat be elefántos témájú
show-műsorokat és krokodilos mutatványokat. Az elefánt műsor
térhatású hangrendszerrel és angol narrációval együtt mutatja be a
“Yu-tha Hathi” történelmi csatát, mikor elefántokat vetettek be. Az
elefántok fociznak és táncolnak a színpadon. A birkózás a
krokodilokkal lenyűgöző látvány, melynek részei a lélegzetelállító
kaszkadőr-mutatványok is. A park számos elismerésben részesült,
a CITES szerint az „egyik legtisztább és leglátványosabb
bemutatóhelye a krokodiloknak.”
Esténket Ayutthayában töltjük.

3.nap: Ayuthaya – Khao Yai nemzeti park – Prachinburi
A harmadik napunkat végül Ayutthaya templomainak felfedezésével töltjük el. Két történelmileg fontos
helyszínt nézünk meg, ezek a Wat Si Sanphet templom, a Wat Yhai Chai Mongkol. Ezt követően felfedezzük
a Khao Yai Park szépségeit is, ahol egy kényelmes 3-8 kilométeres túrát teszünk.
Napunkat a Phra Sri Sanpet királyi templomban kezdjük meg. Bár
a templom falait lerombolták, három torony alakú csédijéből egy
túlélte a burmai támadást a másik kettőt helyreállították. Tervrajza
ihlette a Bangkoki Királyi Palotát és korában a királyi család
lakhelyeként szolgált. Az építését Borommatrailokanat király
kezdte meg és II. Ramathibodi fejlesztette tovább, aki két csedit
építtetett apja és két bátyja hamvai számára. A harmadik tornyot
IV. Borommaracha, oda II. Ramathibodi hamvai kerültek.
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A Wat Yai Chai Mongkol templom pár kilométerre dél-keletre
található a várostól. Az eredetileg kolostorként funkcionáló
épületet 1357-ben U-Thong király építette és Naresuan király
hozzátoldotta a pagodáját, mely a város szinte minden pontjáról jól
látható. Központi csarnokját mai napig használják és egy
villámcsapás után helyreállították tetőszerkezetét is. A fekvő
Buddha szobrához a helyiek aprópénzt tesznek az anyagi áldás
érdekében.

A Khao Yai nemzeti parkot 1962-ben alapították és alapterülete
több mint 2000 km2. Ez az utolsó hely az országban, ahol szabadon
élő elefántokat lehet látni, de emellett 500 veszélyeztetett tigris is
lakik a park területén belül. Nagyjából 300 madárfaj otthona is az
erdős terület. A növényvilága is változatos, a pöfeteggombák,
vadgesztenye és a begónia virág is megterem itt. Egy általunk
választott 3-8 kilométeres túrán tekintjük meg a park
látványosságait. Távcső ajánlott! Esténket a túra után Prachinburi
városában töltjük el.

4.nap: Prachinburi – Nakhon Nayok – Bangkok
A negyedik és egyben utolsó napunkat Prachinburi városában kezdjük, melynek története egészen 800 évre
nyúlik vissza a Lopburi korszakra. Meglátogatjuk a Wat Ton Si Maha Pho templomot. Meglátogatjuk Muang
Si Mahosot régészeti ásatások helyét is. Az ebédünk után megismerjük a helyi herbális orvoslások mesterségét
a Chao Praya Abhai Kórházban és Gyógyközpontban. Végül visszatérünk Bangkokba.

felfedtek.

A Wat Ton Si Maha Pho templomot egy szent fügefa mellé
építették, melyek magjait 2000 évvel ezelőtt Indiából hoztak a
szerzetesek a buddhista vallással együtt. A fa jelenleg 30 méter
magas és mai napig sokan zarándokolnak ide. A fának évente
tartanak ünnepséget és szerepet a Prachin Buri tartomány
címerében is. A Muang Si Mahosot területén számos leletet
találtak az itt levő város 1200 évvel ezelőtt épült és kereskedelmi
kikötővárosként funkcionált. Az itt történt kutatások vallásos
agyagedényeket, Buddha ikonokat, de még római ékszereket is
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A Chao Praya Abhai Bhubate Kórház 1909-ben épült V. Rama
király idejében aki maga is itt lakott, ha éppen királyi látogatást tett
a városban. A két emelets reneszánsz épület egy része ma már
múzeuként funkcionál ami bemutatja a thai gyógynovények
hatásait és termékeit, valamint külonféle alkalmazási területeiket.
Innen már csak Bangkokba. A további programoktól függően a
szállodába, vagy közvetlenül a repülőtérre.

Megjegyzés: A nemzeti parkban túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek.
A negyedik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni
kívánnak ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést 7 alkalommal, 4 ebédet, 3 reggelit.
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 3 éjszakát a programban jelölt szállásokon
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• A programban nem részletezett étkeztetést (vacsorát)
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• További opcionális túrákat a nemzeti parkban
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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4KOTH3: A LENYŰGÖZŐ KÖZÉP THAIFÖLD
Négy napos privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
Fedezzük fel Thaiföld középső részét és lessük meg a helyiek életét a piacokon, folyók mentén és
közösségeikben. Látogassunk meg ősi templomokat és a természet gyönyörű szépségeit.

1.nap: Bangkok – Samut Songkhram
Kora reggel hotelüktől indulva elindulunk Samut Songkhramba, amit Mae Klong néven is ismernek.
Felfedezzük a vasúti piacot majd folytatjuk napunkat a Tha Ka úszópiacon. Ebéd után meglátogatjuk a Bang
Kung tábort, mely egykoron tengerészeti bázisként szolgált Taksin király idejében. Napunk végén a Wat Bang
Kae Noi templomban megismerjük Buddha életének történetét és betekintést nyerünk a helyi fafaragás
művészetébe és ikonográfiájába is.
A Mae Klong vasúti piac, vagy Talat Rom Hoop jól ismert a
helyiek között, mint helyi piac, mely a vasútisíneken található,
ám a mainapig használat alatt áll.
Mielőtt a vasút elérné a piac környékét, megszólaltatja a kürtjét
jelezve az árusoknak, hogy mozgassák elárujukat (és magukat is)
azútból. Sokszor az árusok mindezt másodpercekkel a vonat
érkezése előtt teszik asztalaikat és portékáikat úgy félretéve, hogy
a vonat mellette vagy felette elhaladhasson. Az egész piac
egyszűkszakaszon helyezkedik el rengeteg emberrel és áruval, ezért sokszor centiméterek választják el a
vasutat az emberektől. Miután a vasút elhaladt, az üzletelés folytatódik annak rendje szerint tovább.
A Tha Kha úszópiac kevésbé ismert, mint a Damnoen Saduak,
de sokkal békésebb és kevésbé látogatott a turisták által. A piac
színes hely, ahová a csónakok minden nap friss gyümölcsöket és
zöldségeket hoznak a helyi farmokról. A piac kora reggel hajnali
3 órakor nyílik és nagyjából dél körül zár be, vagyis, ha a teljes
sürgés-forgásában akarjuk látni, érdemes nagyon korán
kilátogatni.
A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt
és más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma
már turista látványosság, a piac története azzal kezdődött, hogy a
földművelők, miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a fennmaradó felesleget a többi farmerrel
cserélték el. Mivel a csatornákon csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód, így a kereskedés is a
csónakok között alakult ki.
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A Wat Bang Kung templom területe egykoron fontos szerepet
játszott a Sziám királyság életében. Ezen templom területén a
burmai invázió idejekor ez volt az első csata helyszíne, mely
Ayutthaya eleste után sikeresen visszaverte a támadókat. Ma már
a király és harcosainak színes szobrai mesélik el eme történetet a
templom falain kívül. A helyiek szerint az egyik fából esténként a
kertben egy szellem jön elő, hogy megvédje a központi csarnokot.

A Wat Bang Kae Noi templom egyedi fabetétes díszítései a
helyi fafaragó mesterek alkotásait mutatják be. Lehetőségünk lesz
megtekinteni Buddha életének fejezeteit és megtanulni a
buddhizmus nyolc irányelvét, valamint a vallás alapelveit.
Estéket Samut Sonkran városában töltjük hotelünkben.

2.nap: Samut Songkhram - Phetchaburi
Reggelink után meglátogatunk egy fazekasműhelyt is, ahol megismerhetjük a Bencharong agyagvázák
készítésének módszerét. Tovább haladva megfigyelhetjük a helyi sófejtők munkáit is majd megkostólhatjuk a
kókuszcukrot és megtanulhatjuk, hogyan készítik el a helyiek. Ezt követően a Pra Nakhon Khiri Torténelmi
Parkba megyünk majd a Wat Yai Suwannaram templom falfestményeiben gyönyörködhetünk. Ebéd után
felfedezzük a helyi piacot és napunkat a folyó menti szálláson pihenjük ki.
A Bencharong kerámiák egyedi zománcozással készült
technikáját kizárólag a sziámi királyi család és a Csakri dinasztia
tagjai élvezhették. A 20. század kezdete óta pedig nevesebb
gyűjtők és gazdagabb tehetősebb családok vásárolják.
A
„bencharong” szó két szanszkrit szóból tevődik össze: ezek az „öt”
és a „tűz”, mert jellemzően egy vázára átlagosan 5-8 színt
használtak fel. A vázákat és edényeket elsősorban ételek és italok
felszolgálására használták fel és jelentősebb alkalmakkor kerültek
elő. Láthatjuk, hogyan festik, zománcozzák és égetik ki ezeket az
edényeket a szemünk előtt.
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Thaiföld a kókuszt sokféleképpen hasznosítja. Kanchanaburi
tartományban a kókusz ültetvényeken a kókusz fa virágának
nedvét bambuszrudakba gyűjtik és utána hatalmas edényekben
forralják. A sűrű masszát ezután szövetre terítik és formákba töltik,
ahol megszilárdulva csontfehér színű kókuszcukorrá áll össze az
egész. Süteményekhez, kávéhoz és önmagában is fogyasztható. A
tüzet pedig a kókuszhéjakkal táplálják.

A Pra Nakhon Khiri Történelmi Park eredetileg IV. Rama király
rezidenciájaként funkcionált. A királyt 1851-ben koronázták meg
és az épületet 7 évre rá kezdték el építeni, ami az uralkodó nyári
birtokaként szolgált. Az épület négy nagyobb szárnyból áll,
melyből a királyi részt múzeummá alakították és megtekinthetőek
IV. és V. Rama király koronázási ünnepélyeinek dísztárgyai. A
birtokhoz tartozik még egy templom és egy csédi torony is.
A Wat Yai Suwannaram templom a 17. században épült és
érdemes megfigyelni lenyűgöző festményeit. A 19. században V.
Rama király felújíttatta és fő termében 300 éves freskói thai
mitológiai lényeket mutatnak meg, mint például a Mara démon és
serege, aki Buddha megvilágosodását akarta megakadályozni.
Esténket Petchaburiban hotelünkben töltjük el.

3.nap: A Kaeng Krachan gát – a Maruekhathaiyawan palota – Sam Roi Yod Ayuthaya – Khao Yai nemzeti park – Prachinburi
Reggelink után megismerkedünk a Kaeng Krachan víztározóval és gáttal és megtanuljuk, hogyan művelik a
helyiek rizsföldjeiket. Ezt követően a Maruekhathaiyawan palota következik, majd a Sam Roi kerületbe
tartunk, ahol a Khao Sam Roi Yod Nemzeti Park természeti kincseiben gyönyörködünk.
A Kaeng Krachan gát 760 méter hosszú és 58 méter magas és
elsősorban a helyi rizsföldek öntözésére, valamint elektromos
áram termelésére használják. Hivatalosan 1966-ban került átadásra
IX. Rama király által, aki megreformálta a thai földművelést
elsősorban modern XX. Századi gátak és rendszerek
kialakításával.
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A Maruekhathaiyawan palota 1923-ban épült, alapanyagának
elsősorban ellenálló tíkfát használtak és szintén IV. Rama király
nyári birtokaként funkcionált. Tervezője az olasz Ercole Mafredi
volt, aki egy jól szellőző erős stabil európai épületet tervezett.
Nevezik még A remény és a szerelem palotájának is a helyiek és a
három szárnyból az egyik az udvarhölgyek része volt. Ma már
teljesen restaurálták és a királyok itt használt tárgyait lehet
megtekinteni.

A Khao Sam Roi Yod Nemzeti Park 98 km2-t fed le és a
mészköves hegyei és mangrove mocsarait tengerpartok
szegélyezik. A park neve lefordítva annyit jelent, hogy „a 300
hegycsúcs helye”. Több mint 50 emlősállat és 316 madárfaj
otthona a terület. A madarak novembertől februárig vándorolnak
át itt.
Esténket Sam Roi Yodban hotelünkben töltjük el.

4.nap: – A Prachuab Kirikhan – Hua Hin - Bangkok
A korán kelőknek (5.30) ha szeretnék, reggeli előtt megnézhetik a Khao Daeng kilátópontot, ahol a napfelkelte
lenyűgöző látványt ad. Reggelink után egy rövid túrával lessük meg az álarcos langur majmokat, ha
szerencsénk van és meglátogatjuk a Sai barlangot is. Ebéd után a Sirinath Rajini Központba látogatunk el,
ahol a mangrove erdőkről szerzünk bővebb információt. Végül hazautazás előtt meglátogatjuk Hua Hin
városának ikonikus vasútállomását is.
A Tham Sai barlang egy mészkőből felépült képződmény, ahol
változatos sztalagmitokat és kőformákat láthatunk. A bejárható
szakasz 280 méter és számos állatformát láthatunk meg a sziklák
formáiból.
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A Sirinath Rajini Központ elsődleges feladatának a gyertyafák
(mangrove) és az ökoszisztéma rehabilitálását tűzte ki célul. 2004ben a királynő utasítására épült intézet elsősorban az oktatást
helyezi előtérbe, ahol az erdők és az állatok kezelését mutatják be
a látogatóknak.

Utolsó állomásunk a Hua Hin vasútállomás, mely az ország
legrégebbi és legszebb vasútállomása. Az állomást 1910-ben
építették, de 1924-ben teljesen átformálták a viktoriánus stílusú
épületté, ami ma is látható.
Innen igény szerint Hua Hinben vagy Bangkokba vissza
folytathatjuk utunkat.

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés: A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek
hosszú szárú nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a
vállakat. Top felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! A Maruekhathaiyawan palota szerdánként
zárva tart! A parkban a túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést hét alkalommal, 4 ebédet, 3 reggelit
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz.
• Biztosítást
• 3 éjszakát *** hotelekben
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
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•
•
•
•

Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
Fényképező gépet és mobiltelefont
Igazolást a túráról
Személyes iratokat

A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket, borravalót
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• Opcionális programokat
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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5SZIAM: AZ EGZOTIKUS SZIÁMI KIRÁLYSÁG
Öt napos egyéni vagy privát kicsoportos túra 1-8 fő részére magyar idegenvezetéssel
Az igazán élvezetes kikapcsolódásra vágyóknak ajánljuk ezt az öt napos programot, melynek keretében
megismerjük a Kwai folyó hídjának tragikus történetét. Megismerkedünk a thai elefántokkal és felfedezzük az
Erawan Nemzeti Park természeti látványosságait és felfedezzük Ayutthaya romvárosát.

Első nap: BANGKOK – SAMUT SONGKRAM –KANCHANABURI
Első napunkon korán indulunk a Samut Songkram tartományba. Első állomásunk a Wat Bang Kae Noi
temploma lesz, majd ezt követően a Wat Bang Kung szentély. A II. Rama Király Emlékparkban megláthatjuk
a helyi klasszikus thai házakat. Délutánunkat Kanchanaburi városában töltjük a Kwai folyó hídját és
Thaiföld-Burma vasúti múzeumot a városközpontban. Majd hajóra pattanunk és éjszaklánkat egy meseszép
hotelben töltjük el.
A Wat Bang Kae Noi templom egyedi fabetétes díszítései a
helyi fafaragó mesterek alkotásait mutatják be. Lehetőségünk lesz
megtekinteni Buddha életének fejezeteit és megtanulni a
buddhizmus nyolc irányelvét, valamint a vallás alapelveit.
Estéket Samut Sonkran városában töltjük hotelünkben.

A Wat Bang Kung templom területe egykoron fontos szerepet
játszott a Sziám királyság életében. Ezen templom területén a
burmai invázió idejekor ez volt az első csata helyszíne, mely
Ayutthaya eleste után sikeresen visszaverte a támadókat. Ma már
a király és harcosainak színes szobrai mesélik el eme történetet a
templom falain kívül. A helyiek szerint az egyik fából esténként a
kertben egy szellem jön elő, hogy megvédje a központi csarnokot.
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A II. Rama Király Emlékparkban megemlékeznek a névadó király
életéről és bemutatják korának életét és az akkori faházakat is. A
park része a jól ápolt kert és a thai irodalom hőseinek szobrai,
valamint lótusz-virágos részek is.

A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára,
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok
kilétét felderíteni.
Éjszakánkat a River Kwai Resotel nevű meseszép üdülőben faházakban töltjük el.
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Második nap: MON VILLAGE – ELEFÁNT TÁBOR – BAMBUSZ TUTAJOZÁS
Második napunk alatt a Mon törzsekkel és az elefántokkal ismerkedünk meg. Egy hosszú farkú hajós
kirándulást teszünk és megfürdünk az elefántokkal, valamint bambusz tutajjal siklunk át a folyón. A
délutánunkat szabadon tölthetjük el.
A Mon törzsek eredetileg Mongóliából érkeztek és elsősorban a
ma Burma területén élnek. Számuk ott eléri az egymilliót, míg
Thaiföldről csupán 100000 lakik. Nyelvük egyedi és egyszerű
életet élnek. Jóformán elektromos áram nélkül, elsősorban
kézműves tárgyak készítésével és földműveléssel foglalkoznak.

Thaiföld szent állatként tiszteli az elefántokat. Ezen hatalmas
teremtmények sokáig csak a királyi családot szolgálták és
hivatalosan is a nemzet szimbólumai. A Sziámi királyság idejében
elsősorban építkezéseknél használták őket, ma már inkább a
turisták szórakoztatását szolgálják. A „mahout” -ok, vagyis az
elefánthajtók megmutatják, hogyan gondozzák és etetik ezen
jószágokat és mi is lehetőséget kapunk közelebbről megismerni
őket.
Éjszakánkat a River Kwai Resotel nevű meseszép üdülőben faházakban töltjük el.

Harmadik nap: ERAWAN NEMZETI PARK -LAWA BARLANGOK
Harmadik napunkat a Lawa barlang meglátogatásával indítjuk, ezt követően az Erawan parkban folytatjuk
a természet felfedezését, ahol megmártózunk az Erawan vízesés habjaiban.
A Lawa barlang mészkövekből épül fel és számos sztalagmit és
cseppkő formálódott a belsőjében. Nagyjából 50 métert lehet
benne haladni és számos Buddha ikonnal is lehet találkozni
odabent. Szintén otthont ad még a Khun Kitti denevéreknek is. Az
apró jószágok szárnyfesztávolsága 10 centiméter és súlyuk csupán
2 gramm.
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Az 550 km2 területű Erawan parkot 1980-ban alapították és
számos vízesés tarkítja. Az Erawan vízesés a leghíresebb, amit
meglátogatunk, mely nevét Indra hindu isten hátas elefántjáról
kapta. Hét szintjét lépcsősoron lehet elérni és fürödni is van
lehetőség benne. A legalsó szintek tavaiban számos hal figyelhető
meg és a teljes szakasza a folyásnak 1500 méteren terül el. A
legfelső hetedik szintet elérni mér kihívás.

Éjszakánkat a Pung Waan Resort szálláson töltjük el.

Negyedik nap: KANCHANABURI - SUPHANBURI – AYUTHAYA
Reggelink után Ayutthaya városába tartunk. Utunk során kitekintünk a Wat Palelai templomba Suppanburiba
és meglátogatjuk azon thai falvakat, ahol tradicionális dobokat és babákat készítenek. Ebédünk után
Ayutthayában Wat Chai Wattanaram és a Wat Yai Chaimongkhol templomokat nézzük meg.
A Wat Pa Laelai templom Suppanburi határvárosában szerepelt
sziámi és a burmai összecsapásokban. Pagodája a korai Ayutthaya
időszakra tevődik vissza.

A thai kultúrában a babák kiemelt szinten kezelik. A királynő által
is támogatott projekt keretében megleshetjük, ahogy a helyiek az
agyagból hogyan készítenek figurákat. A kisütött agyagfigurákat
kifestik és jellemzően a thai folklórnak megfelelő ruházatot adnak
rájuk és jellemzően a hétköznapi élethelyezeket utánozzák.
Lehetőségünk lesz a saját babánk elkészítésére is, amit
szuvenírként meg is tarthatunk.

Egy másik faluban pedig a tradicionális thai dobok készítését
ismerhetjük meg. A falécekből és tehénbőrből készült
hangszereket a legváltozatosabb méretekben, színekben és
formákban találhatjuk meg. Az itteni dobokat világszinten
importálják, legnagyobb piacuk Afrika.
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Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig
szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak
lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba.
A 17. században virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió
embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének
minősítette a romvárost.

A Wat Chai Wattanaram templom a Chao Praya folyó nyugati
parkján helyezkedik el és neve szó szerinti fordításban azt jelenti:
„A hosszú uralom és dicsőség korszakának temploma.” Központi
tornya 35 méter magas és számos herceg és hercegnő hamvait
helyezték el bennük. A templom népszerű a thaiok korében mert
számos történelmi TV szappanoperának adott díszletet.

A Wat Yai Chai Mongkol templom pár kilométerre dél-keletre
található a várostól. Az eredetileg kolostorként funkcionáló
épületet 1357-ben U-Thong király építette és Naresuan király
hozzátoldotta a pagodáját, mely a város szinte minden pontjáról jól
látható. Központi csarnokját mai napig használják és egy
villámcsapás után helyreállították tetőszerkezetét is. A fekvő
Buddha szobrához a helyiek aprópénzt tesznek az anyagi áldás
érdekében.
Esténket a Kantary Hotelben töltjük.

Ötödik nap: AYUTTHAYA- HAJÓKÁZÁS BANGKOKBA
Utolsó napunk reggelén egy különleges gótikus stílusú buddhista templomot tekintünk meg majd egy csodás
látványú sétahajókázással a tájban gyönyörködve visszatérünk Bangkokba.
A Niwetthammaprawat templom ugyan buddhista templom, mégis
gótikus stílusával külsőre európai keresztény stílusjegyeket mutat.
A templom megközelítése a folyó felett kifeszített kábelkocsikon
keresztül lehetséges, melyet a szerzetesek üzemeltetnek és a
templomkert számos Buddha ikont tartalmaz. Mozaikablakai
egyedülállók az országban.
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A délutánt egy autentikus thai menü elfogyasztásával egybekötve
egy gyönyörű sétahajózással térünk vissza Bangkokba. Élvezzük a
rizsföldek és cölöpökre vert házak látványát.

Megjegyzés: A parkan a túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek.
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést 7 alkalommal, 4 ebédet, 3 reggelit.
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz
• 3 éjszakát a programban jelölt szállásokon
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
•
•
•
•

További személyes költségeket, borravalót
A programban nem részletezett étkeztetést (vacsorát)
Programokat, melyeket nem részletez a program
További opcionális túrákat a nemzeti parkban

A programtól való eltérés jogát fenntartjuk!
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THAIFÖLDI KÖRUTAK: AZ ÉSZAKI HEGYEKTŐL A DÉLI
PARTOKIG

Barangolások Thaiföldön: THAIFÖLD KINCSEI körutak – csak neked
Thaiföld nem véletlenül az egyik legkedvesebb uticél Délkelet-Ázsiában. Mégis nagyon kevesen ismerik
igazi kincseit! Nem egyszerű dolog megtalálni a legérdekesebb, legizgalmasabb helyeket, eseményeket, a
minket igazán érdeklő látványosságokat.
Egy utazási iroda által szervezett körút sem az ínyenceknek szól. Sikeresen összezsúfolnak 40-50 vadidegen
embert, akiknek teljesen más az érdeklődése, viselkedése. Aztán bemutatják azokat a látnivalókat, ami a
tucat turistának jó. (Nem kritika, mást nem is igen tudnának csinálni…)
Mi valami mást képzeltünk el… Olyan körutakat, amik sohasem ismétlődnek, mert a program mindig azé a
pár emberé, családi társaságé, baráti társaságé, akinek éppen összerakjuk. Végig megyünk az úton (ami csak
egy vázlat a helyekről) és megmutatjuk Thaiföld igazi kincseit, pontosan azokat, amik önt érdeklik.
A következő oldalakon egy ilyen, “csak neked alapon” összeállított körút következik.
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10SZIAM: 10 NAP – A KLASSZIKUS SZIÁM KIRÁLYSÁG
Tíz napos egyéni vagy privát kicsoportos körút 1-7 fő részére magyar idegenvezetéssel
Foglalási kód: 10SZIAM
Ezen az igen egyedi Magyarországon még nem látott programmal azon utasainknak kedveskedünk, akik
valóban meg is akarják érteni Thaiföldet, mint országot és bepillantást szeretnének nyerni az igazi kulturális
és történelmi érdekességekbe. Utunkat a főváros megismerésével kezdjük majd ezt követően a középső régiót
fedezzük fel Ayutthaya és Sukhothai városokban és a Khao Yai Nemzeti Parkban a természetet és a khmer
stílusú templomokat is meglátogatjuk. Túránk második felében Észak-Thaiföldet és az Arany háromszöget,
valamint a Lanna királyság régi fővárosát Chiang Mait látogatjuk meg.

1. nap: Érkezés Bangkokba (étkezés: - / - / -)
Első napunkon megérkezünk Bangkokba. Megismerkedünk a színes várossal mialatt idegenvezetőnk
bevezetőt ad az országról és segít a hotelünkbe becsekkolni. Az éjszakánkat szabadon tölthetjük el és
kipihenhetjük fáradalmainkat.
Esténket a Grand Sathorn hotelben töltjük.

2. nap: Bangkok legszebb látnivalói – városnézés (étkezés: R / E / -)
Az egész napos városnéző program keretében megtekintjük Bangkok leglátogatottabb és egyben
legnépszerűbb látványosságait. Napunkat a Királyi Palotában és a Smaragd Buddha templomában kezdjük
el az óvárosban majd megtekintjük a Fekvő Buddha templomát a Wat Pho-t. Ezután a Kínai negyedbe
látogatunk el, ahol az Arany Buddha templomát szemléljük meg. Látogatást teszünk egy virágpiacon és
átszeljük hosszúfarkú „longtail” hajóval a várost a csatornákon és a napunkat a Hajnal templomában a Wat
Arun-nál zárjuk le.
A Királyi Palota és a smaragd Buddha temploma, melynél
Thaiföld legszentebb Buddha-ikonja található meg. Thaiföld
építészetére legjellemzőbb elemek láthatók itt, melyeket speciális
iskolákban képzett thai művészek restaurálnak, hogy megőrizzék
eredeti állapotukat.
A Királyi Palota (Wat Phra Kaeo) építése Bangkokban 1782-ben
kezdődött meg, majd számos épülettel lett kibővítve több király
által. Az épület korábban a kormány, a királyi udvar és a királyi
család lakhelyeként szolgált. A smaragd Buddha a Wat Prakeaw
templomban dalálható. A szobrot Észak-Thaiföldön (Chiang Rai
tartományban) találták meg a 13. században, de a fővárosba helyezték át.
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Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter
hosszú és 16 méter magas.
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején
1788-ban és később III. Rama király által renoválták és
kibővítették. Itt bemutatjuk az ország legnagyobb Buddhaikonjainak kollekcióját és a templom a legjobb példaképe a kínaithai építészetnek. Úgy tartják, hogy az eredeti Thai masszázs ebből
a templomból terjedt el és mind a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik.
Bangkok virágzó kínai negyede, vagyis a Chinatown a világ egyik
legnagyobb kínai negyede. 1782-ben alapították és a Yaowarat út
mentén terjeszkedik el. A 19-20. század végére kiemelt
kereskedelmi központtá vált és az egykori ópiumbarlangok és
szerencsejátékos vígadók helyét ma már átvették az utcai árusok,
akik kínai ételeket és tradicionális termékeket értékesítenek.

A Wat Traimit templom fő szobrának kifejezetten érdekes a
története. A templom közepén található hatalmas szobrot egykoron
mozaikkal díszített fehér stukkó borította. A restaurátorok a korát
nagyjából 700 évre teszik és feltehetően Ayutthaya városából
került Bangkokba 1403-ban. A templomot 1954-ben építették fel
és amikor elhelyezték az ikont 1955 május 25-án, akkor egy apró
baleset miatt leejtették és a feltort stukkó alól megjelent az eredeti
tömör arany. A vizsgálatok megállapították, hogy 99% tisztaságú
18 karátos arany melynek súly béli értéke 9,5 milliárd forint. A
magassága 3,91 méter és szélessége 3,10 méter.
A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga,
fehér és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat
Khlong Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának
számít, ahol már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és
fűzérek mellett finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi
finomságokat is. A piac története a 18. században kezdődött I.
Rama király uralkodásának idején és a 19. század elejére már
hatalma halpiaccá növekedett. Az 1950-es években a helyi
hatóságok megelégelték az állandó halszagot mely átjárta a
környező utcákat és kizárólag virágárusoknak engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac.
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A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta,
mert 1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a
helyre az el-esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a
Smaragd Buddha számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter
magas. A 19. században Mongkut (IV. Rama) király az épületet
porcelán darabkákkal díszítette.
Esténket a Grand Sathorn hotelben töltjük.

3. nap: Bangkok kornyéke – Kanchanaburi és az úszópiac (étkezés: R / E / -)
Ezen a színes egész napos programon áthaladunk a 110 kilométeres úton a Damnoen Saduak negyedbe
Ratchaburi tartományban, ahol sóültetvényeken áthaladva láthatunk rizsföldeket és kókuszültetvényeket. Első
állomásunk a Mae Khlong vasútipiac, ahol végignézhetjük az árusok portékáit. Látogatást teszünk egy
kókuszfarmon, ahol megtekintjük a kókuszcukor elkészítésének módját. Megszemléljük A híres Damnoen
Saduak úszópiacot is reggel. Délután megebédelünk és felfedezzük a második világháborús múzeumot, a
szövetségesek harci temetőjét és a hidat a Kwai folyón.
A Mae Klong vasúti piac, vagy Talat Rom Hoop jól ismert a
helyiek között, mint helyi piac, mely a vasútisíneken található, ám
a mainapig használat alatt áll.
Mielőtt a vasút elérné a piac környékét, megszólaltatja a kürtjét
jelezve az árusoknak, hogy mozgassák elárujukat (és magukat is)
azútból. Sokszor az árusok mindezt másodpercekkel a vonat
érkezése előtt teszik asztalaikat és portékáikat úgy félretéve, hogy
a vonat mellette vagy felette elhaladhasson. Az egész piac
egyszűkszakaszon helyezkedik el rengeteg emberrel és áruval,
ezért sokszor centiméterek választják el a vasutat az emberektől.
Miután a vasút elhaladt, az üzletelés folytatódik annak rendje szerint tovább.
A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából
dél körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni,
érdemes nagyon korán kilátogatni.
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Saduak úszópiacnak.

A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt
és más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma már
turista látványosság, azpiac története azzal kezdődött, hogy a
földművelők, miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a
fennmaradó felesleget a többi farmerrel cserélték el. Mivel a
csatornákon csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód,
így a kereskedés is a csónakok között alakult ki. Szép lassan a
csere-kereskedelem árusítássá vált és a helyiek és a turisták
egyaránt vásárolhatnak a piac színes kínálatából a Damnoen

A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve.
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941.
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt,
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el
dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén.
Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de
10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza
415 km, ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111
Burmához.
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, majd augusztus 9-én Nagaszakira.
Augusztus 15-én Japán megadta magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború.
Esténket a Grand Sathorn hotelben töltjük.

Thaifőld csak neked – programok, kirándulások, körutak 2022-2023 90. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber is): +36706239513

4.nap: Bangkok – Bang Pa In – Ayutthaya – Nakhon Ratchasima (étkezés: R / E / - )
Harmadik napunk kezdetekor reggel hétkor indulunk hotelünkből, ahonnan a Chao Praya folyón hajóba
szállunk és büfés ebédünket a fedélzeten elfogyasztva áthaladunk a folyami élet mentén egészen a Bang Pa In
nyári palotához jutva. Ezt követően Ayutthayában az UNESCO világ örökség részeként nyilvántartott
Ayutthayába látogatunk majd napunk végét Nakhon Ratchasimában vagy más néven Korat városában fejezzük
be.
A Chao Praya folyó Thaiföld fő folyója. 372 kilométer hosszú és
a Thai öbölbe folyik bele. Bangkokot kettészeli és számos híd
kapcsolja össze a régi városnegyedet az újjal. A vízi közlekedés
ezen a folyón alakult ki és részben ennek köszönhető Bangkok
kereskedelmének felvirágzása is. Egy ízletes büfé-ebéd keretében
megtekintjük a helyi életet a cölöpökre vert házakkal és Bangkok
külvárosát.

A Bang Pa-in palota egy 19. századi épület, mely európai stílusú
házaival éles ellentétben áll Ayutthaya romvárosával szemben. A
palotát Prasat Thong király építette fia Narai herceg számára, de
ezen épületeket megsemmisítették 1767-ben, mikor Burma
lerohanta a Siam királyságot. A jelenlegi épületek Mongkut és
Chulalongkorn király uralkodása idején lettek felépítve.
Megtekintjük a gyönyörűen gondozott kerteket, teszünk egy sétát
a dísztó körül, melynek közepén a gyönyörű pavilon áll, aminek
neve:” a személyes szabadság isteni helye”.

Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig
szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak
lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba.
A 17. században virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió
embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének
minősítette a romvárost.
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Khorat vagy hosszabb nevén Nakhon Ratchasima városa Narai király uralkodása
idején két kisebb város egyesüléséből jött létre és 260 km-re fekszik Bangkoktól
és számos temploma és éjszakai piaca kiváló lehetőséget ad megkóstolni a helyi
ételeket. A vietnámi háború idején légitámaszpontot üzemeltetett itt az amerikai
fél. A város nyugati kapujánál látható a Thao Suranari emlékmű mely Khunying
Mo asszony emlékét őrzi, aki a fogságba esése során leitatta a laoszi katonákat és
álmukban megölte segítőivel őket és segített a város felszabadításában.

Esténket az Imperial Hotelben Khoratban töltjük el.

5.nap: Phimai – Khao Yai Nemzeti Park (étkezés: R / E / - )
Ezen a napon a reggelink után Phimaiba tartunk, ahol meglátogatjuk a Prasat Hin Phimai szentélyt, ami az
ország legtokéletesebben helyreállított khmer stílusú szentélye. Ezt követően kitérőt „Sai Ngam” parkban,
ahol meglátogatjuk teszünk a 350 éves indiai fügefákat. Innen a Khao Yai Parkba tartunk mely az utolsó olyan
park az országban, ahol az elefántok szabadon élnek. A Haew Suwat vízeséshez 3 kilométeres sétatúránk után
érünk el és a vadállatokat a Nong Pak Chee tó melletti tornyokból leshetjük meg. Esténket a park melletti
hotelben töltjük el.
A Prasat Hin Phimai szentély az ország egyik legfontosabb
khmer temploma, mely feltehetően a 11. században épült I.
Suryavarman uralkodása idején. Egykoron innen közvetlen út
vezetett Angkorba, ami ma Kambodzsa területén található.
Eredetileg Siva szentélynek készült, de a 12. században
buddhista templommá avatták és buddhista motívumokkal lett
díszítve. Az ország 1964-1969 között teljesen feltárta és
restaurálta a templomkomplexumot és a mai napig a khmer
stílusjegyek szokatlan keveredése figyelhető meg rajta a
mahájána buddhista elemekkel.
A Khao Yai nemzeti parkot 1962-ben alapították és alapterülete
több mint 2000 km2. Ez az utolsó hely az országban, ahol szabadon
élő elefántokat lehet látni, de emellett 500 veszélyeztetett tigris is
lakik a park területén belül. Nagyjából 300 madárfaj otthona is az
erdős terület. A növényvilága is változatos, a pöfeteggombák,
vadgesztenye és a begónia virág is megterem itt.
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A Haew Suwat vízesés a park egyik legismertebb pontja. A víz
nagyjából 20 méter magasságból zúdul le és a tövében található
tavacskában fürödni is van lehetőség. Esős évszakban azonban a
sodrás elég erős és a víz is sokkal hidegebb.
Esténket a Greenery Resort Khao Yai Hotelben töltjük el a park
mellett.

6.nap: Saraburi – Lop Buri – Phitsanulok – Sukhotai (étkezés: R / E / - )
Saraburi tartományból indul a napunk 108 km-re Bangkokból. Első állomásunk a Wat Phra Phutthabat
templom lesz Buddha lábnyomával. Ezután Lopburi kisvárosában a majmokkal kötünk óvatos barátságot majd
a San Phra Kan vagy más néven Kala templom Hindu oltárait szemléljük meg, majd a Prang Sam Yod
templomot. Ezután Pitshanulok tartományban. Esténket Thaiföld első fővárosában Sukhotaiban töltjük el.
A Wat Phra Phuttthabat az egyik legrégebbi buddhista templom az
országban amiatt, mert itt található természetes képződmény
Buddha lábnyomát idézi. A lábnyom 53 cm széles, 152 cm hosszú
és 28 cm mély. A helyiek aprópénzeket és aranyfóliát helyeznek el
itt anyagi áldást kérve. A templomot 1624-ben Songtham király
építette azért, mert egy helyi vadász egy sziklában talált
mélyedésben Buddha lábának nyomát vélte felfedezni.

Lop Buri Thaiföld egyik legrégebbi városa mely a Dvaravati
időszakban Lavo néven lett ismert és a Khmer Birodalom fontos
székhelyeként szolgált. A 14. században szövetségre lépett az
Ayutthaya királysággal. Narai király idejében (1656 – 1688) élte
fénykorát, amikor a király inkább itt időzött, mint mintsem a
hivatalos fővárosban. A város majomserege annyira elszaporodott,
hogy gyakran láthatók a villanypóznákon és éttermek mentén ételt
lopni.
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A San Phra Kan egy oltár, melybe számos hindu és buddhista ikonképet helyeztek el. A turisták által kedvelt hely a megszelídített
majmok miatt.
A város legismertebb temploma a Prang Sam Yot, mely
eredetileg vitatottan hindu templom volt. Ma már a három csúcsa
(prang-ja) közül ketten Buddha ikonokat helyeztek el és neve is
„három csúcs” jelentéssel bír. Eredetileg valamikor a 12-13.
században épült VII. Jayavarman khmer király uralkodása ideje
alatt. Ma már annyira elszaporodtak a kornyékén a majmok, hogy
szabadon szaladgálnak a területen általában ételre várva a
turistáktól.
Sukhothai városa számos történelmi emlékmű helyszíne. A város
Sziám első fővárosa volt 1238-tól 1438-ig. Nevét úgy lehetne
magyarra fordítani, hogy a „boldogság hajnala”. Felépítése 19
évbe tellett és számos király uralkodott fennállása két
évszázadában. Legismertebb királya Ramkhamhaeng volt, aki a
thai ABC írásjeleit megalkotta a szanszkrit írásjelekből.
Esténket a Le Charme Sukhotai Resort-ban töltjük.

7.nap: Sukhothai – Phrae – Phayao – Chiang Rai (étkezés: R / E / - )
Reggelünk a Sukhothai Történelmi Park felfedezésével kezdődik. Innen a Wat Mahatathat és a Wat Si Chum
templomokat látogatjuk meg a park területén belül. Ezt követően északra Phrae városában folytatjuk, mely a
legnagyobb tíkfa termeléssel foglalkozó vidék. Meglátogatjuk a Wat Phra That Suthon Mongkhon Kiri modern
templomot is. Folytatjuk utunkat a Kwan Payao friss vizű tó mentén és egy délutáni kávézás után Chiang Rai
tartományban az ország legészakibb régiójában a Fehér templom meglátogatásával zárjuk a napot.
Az első templomunk a történelmi parkban nevében azonos egy
ayutthayai társával. A Mahathat templom a legfontosabb és
leglátványosabb az itteniek közül és neve jelentése: „a hatalmas
relikvia”. Sri Indraditya alapította 1292 és 1347 között és
tervezésekor mandala geometriával alkották meg az univerzumot
szimbolizálva. A fő tornya lótusz alakú és területén 200 sztúpa
vagyis oltáremelvény található meg.
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A második templomunk a parkban a Wat Si Chum, mely a 14.
században épült. Közepében egy hatalmas ülő Buddha szobor
található, mely 11 méter széles és 15 méter magas, neve: Phra
Achana. A központi részét egy árok veszi körbe és a legendák
szerint a király a katonáit egy rejtett aluljárón keresztül vezette át,
ahol a suttogásaival azt a hatást keltette a morál növelése érekében,
hogy Buddha utasítja őket.

Phrae tartománya az egyik legfontosabb közössége ÉszakThaiföldnek. Phrae városát azután alapították, hogy Chiang Mai
lett az északi Lanna királyság fővárosa. A Wat Prha That Suthon
Mongkol temploma bár modern épület, mégis sokan látogatják,
mert központi szertartásterme (ubot) számos arany tíkfa laoszi és
burmai stílusú pagoda mellett áll és a pagodákban jónéhány
Buddha oltár és lanna hangszerek, valamint faragások kaptak
helyet, valamint méretes fekvő Buddha szobra már messziről jól
látható.
A Kwan Payao tava számos halnak ad otthont és a helyi
halászfaluk egyik fő élelmiszerforrása. A kisebb ételárusok és a
csendes természeti övezet ad egy rövid pihenésre időt.
Ezt követően a következő állomás Chiang Rai 785 kilométerre
Bangkoktól. A várost 1262-ben alapították és az ország
legszentebb Buddha képét a Smaragd Buddhát eredetileg ebből a
városból vitték le a mai Királyi Palota területére. A templomban
ma ennek a szobornak a másolata található itt meg.
A Wat Rong Khun vagyis a Fehér templom egy modern thai
művész Chalermchai Kositpipat alkotása, aki 1997-ben a
klasszikus templomok ihlete alapján megalkotta a templomot, amit
2008-ban fejeztek be. Dekorációként apró üveglapokat, tükör
darabokat és fehér stukkót húzott az épület falaira és modern
szimbólumokat, szuper hősöket is elrejtett a szobrok között. A
bejárat egy „a poklok hídján” visz keresztül egészen a menyország
templomáig. A hely 2008-ban egy földrengés alatt megsérült, de
sikerült felépíteni és teljes mértékben helyreállítani. A környező épületekben a művész képeiből lehet egy
kiállítást megtekinteni.
Esténket a Phowadol Resort-ban vagy a Laluna Hotelben töltjük Chiang Raiban.
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8.nap: Chiang Rai – Chiang Mai, San Kampaeng (étkezés: R / E / V)
Kora reggel egy hosszúfarkú hajóval a Mae Kok folyón át megnézzük Chiang Rai látványos természeti
szépségeit majd egy Karen törzset meglátogatunk. Délután Chiang Mai városába érve szállásunk elfoglalása
után egy Sankampaeng faluban megtanuljuk a thai esernyők készítésének módját. Az esténket egy Kantoke
táncos előadás megtekintésével zárjuk
A Kok folyó 285 kilométer hosszú és a Mekong folyóba torkollik.
A falusi élet a folyók és patakok mentén alakult ki és minden
családnak legalább egy hajója van. A helyiek tíkfa cölöpökre vert
házakban laknak és ezen hely ad otthont a Kareneknek is. A Karen
törzsnek jelenleg egymillió tagja él itt az országban és 6 millióan a
határon túl Burmában. Elsősorban a hosszú nyakuk miatt ismertek,
mert a nők fiatal koruktól kezdve folyamatosan újabb és újabb
bronz nyakékekkel nyújtják meg nyakcsontjukat, amit a
spekulációk szerint azért viseltek, hogy kevésbé legyenek
kívánatosak más törzsek férfi tagjainak és a rabszolgatartóknak.
Mások szerint a hosszú nyak a szépségüket szimbolizálja és minél
hosszabb a nyak, akár az évgyűrűk, annál hosszabb a hölgy nyaka.
Chiang Mai városa 160000 főből áll és a legtöbb nem thai
nemzetiségű ide emigrál. Fő iparága a gyümölcstermesztés,
ékszergyártás, helyi kézműves termékek értékesítése és Bangkok után az egyik legnépszerűbb turista központ.
Ételei jellemzően csípősebbek.
Esténket egy Kantoke tánc előadás keretében töltjük el, ahol a
földön ülve változatos ételeket fogyaszthatunk el jellemzően
ragacsos rizs társaságában. Az előadások 1970 kornyékén
kezdődtek, hogy bemutassák a turistáknak a Lanna kultúra
tradícióit. Bár számos mozdulatot adtak a programhoz, a
mozdulatok egészen 150 évig eredeztethető vissza.

A vacsoránk esténket a Phowadol Resort-ban vagy a Laluna Hotelben töltjük Chiang Raiban.
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9.nap: Mae Sai elefántfarm – Orchidea farm – Doi Suthep (étkezés: R / E / - )
Reggelink után a Mae Sai völgybe tartunk, ami egykoron az Arany háromszög terület egyik csomópontja volt
a kábítószerkereskedelemben. A mai első állomásunk egy elefánt tábor, majd ezt követően egy orchideafarmot
szemlélünk meg, és délután a programunk utolsó templomaként a Wat Phra That Doi Suthep következik.
A Mae Sai elefánt tábor kiemelt figyelmet fordít az itt élő
elefántok életkörülményeire. Nem használnak kötelet vagy
kampókat az állatok idomítására. Megfigyelhetjük őket, amint
képeket festenek, hangszereken játszanak és fákat vontatnak vagy
a helyi építkezésekben segítenek. Az ázsiai elefántok Dél-Kelet
Ázsia szent állataiként tiszteltek és a királyi család fehér elefántjai
kizárólag a királyt szolgálhatták. Átlagosan 48 évet élnek és 18-22
hónap a vemhességi idejük. A hímek súlya elérheti az 5,5 tonnát
míg a nőstényeké csupán 2,7 tonna. Magasságuk 2,2-27 méter.
Az elefántok után az ország egyik legnagyobb orchidea farmjában
kirándulunk. A Sai Nam Phung farm területén a színes virágok
ezerszámra virágoznak. A botanikusok mintegy ezerféle
különböző fajtát ismertek fel és amellett, hogy felhasználják
dekorációnak italokba, hajba tűzve, kertekbe, nagyon nagy
mennyiségben importálnak is belőlük többek között Európába is.
Az ország magas klíma tartalma miatt nagyon gyorsan nőnek és a
Trat tartományban például éves szinten tartanak orchideafesztivált
is.
A Wat Phra That Doi Suthep templom 15 kilométerre található
Chiang Mai városától és 1073 méterrel az óceánszint felett
helyezkedik el. Innen lenyűgöző panoráma nyílik a városra. 1383ban építették a templom első tornyát (sztúpáját) és az első út 1935ben lett lefektetve. A legenda szerint egy Sumanathera nevű
szerzetes álmában azt az utasítást kapta, hogy Pang Cha-ba tartva
keressen egy ereklyét. Oda tartva egy csont darabot talált, aminek
varázslatos ragyogása volt. Ezt elvitte Sukhothai királyhoz, aki az
ereklye hitelességében kételkedve megengedte a szerzetesnek,
hogy megtartsa. Nu Naone király a Lanna Királyság uralkodója ezt
meghallva maga elé rendelte, aki miután megmutatta a darabot, az
ketté esett. A kisebb rész a Wat Suan Dok templomba lett elhelyezve, a nagyobbat pedig egy fehér elefánton
engedte tovább, aki a dzsungelben elszaladva Doi Suthep-re szaladt fel. Nu Naone ezt előjelként tekintette és
elrendelte, hogy ezen a helyen egy templomot húzzanak fel.
Esténket a Lotus Hotel Pang Suan-ban töltjük el.
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10.nap: Chiang Mai – Bangkok (étkezés: R / - / -)
Utolsó napunkon reggelink után a reptérre haladunk, ahol visszarepülünk Bangkokba. Innen folytathatjuk a
nyaralásunkat vagy visszatérhetünk Budapestre.
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban:
Megjegyzés: A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek
hosszú szárú nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a
vállakat. Top felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt A parkban a túrázáshoz kérjük, hogy
megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek. A Bangkok Királyi Palota esetében a nem megfelelő
viselet esetén a Palota személyzete megtagadhatja a belépést!
A program ára tartalmazza:
• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza
• Étkeztetést 16 alkalommal, (7 reggeli, 8 ebéd, 1 vacsora), melyet a program részletez
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát
• Ivóvizet a programhoz, (2 palack/fő/nap)
• Biztosítást
• 7 éjszakát *** hotelekben
Amit érdemes és javasolt magával hoznia:
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak
• Kényelmes cipőt vagy szandált
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt
• Fényképező gépet és mobiltelefont
• Igazolást a túráról
• Személyes iratokat
A program ára NEM tartalmazza:
• További személyes költségeket (telefon, minibár, szobaszolgálat stb.)
• Programokat, melyeket nem részletez a program
• Italfogyasztást az étkezések során
• Opcionális programokat
• A 10. napon a repülőjegy árát
• A programban nem részletezett étkeztetést
• Borravalót a magyar idegenvezető részére a túra végén
• Programban nem részletezett fakultatív eseményeket
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! A programban megjelölt hotelek és szállások irányadók,
előfordulhat, hogy az adott időpontra a programban nem megnevezett szálláson történik elhelyezés ***
hotelben. A szabadtéri programok esetén az időjárás befolyásolhatja a menetrendet.
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TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK THAIFÖLDÖN

Ez egy tényleg furcsa, a magyar utazási piacon szokatlan szintű és összetételű utazási szolgáltatás. Nem
utazási iroda, nem helyi idegenvezetők magánvállalkozása, hanem egy igazi, globális utaztatási rendszer.
Ezért nincs igazán korlátja, folyamatosan bővül. De mindig csak olyan uticélokkal, szolgáltatásokkal,
amik előzetesen már kipróbált, tesztelt és 100%-os biztonsággal ajánlhatók.
A Yourdestination (YD) évi sok-sok kedves utast fogad Thaiföldön is, már évek óta. Vállalkozásunk 1981
óta van a piacon - és minden igyekezetünk ellenére - még mindig működik.
Minden utunk, szolgáltatásunk közvetlenül nálunk is rendelhető, de a biztonság érdekében magyarországi
utazási iroda partnereinknél is megvásárolható
Ezeken felül – igazán egyéni – utasaink számára teljesen egyéni konzultáció, út és programszervezés, helyi
magyar idegenvezetés is elérhető. Nemcsak kedves egyéni utazóink, hanem céges partnereink számára is.
Részükre üzleti piac felmérő, MICE, kiállítási és konferencia szolgáltatásaink is elérhetőek.
Mert mottónk egyszerűen ennyi:
„Minden, ami Ázsia”
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THAIFÖLD MAGYARUL ASSZISZTENCIA PROGRAM

Az utóbbi évek több ezer magyar vendégével szerzett tapasztalataink és az ő javaslataik, kívánságaik
alapján állítottuk össze ezt a programot.
Amikor Ön összeállítja phuketi nyaralását, a rendelkezésére álló anyagi kerethez megfelelő legjobb szállást
szeretné kiválasztani. Bizonyára érdeklődik a pihenés közben elérhető, az Ön érdeklődési köréhez legjobban
illő kirándulások, programok egyéb szórakozási lehetőségek iránt is. Lehetőleg magyarul, de mindenképpen
olyan nyelven, amit Ön megért. Ez eddíg rendben is van. De..
Biztosan gondolt már arra is, mi történik akkor, ha valami baj történik itt?
• Eltűnik a szállásfoglalása, nem azt a szobát, szolgáltatást kapja, amit megrendelt… Egyszerűen a
szállás nem olyan, amit a hirdetésben látott...
• Megint csődbe megy valaki. Légitársaság, utazási iroda, törlik a járatot, egyebek...
• Megbetegszik a gyerek, megfájdul a foga, kellemetlen éjszakákat tölt a mellékhelységben, mert evett
valamit...
• A szomszédos hotelszoba "túlságosan multikultúrálissá" válik, és hallgathatja az orosz, kínai vagy
indiai nyelvet vagy tánczenét egész éjszaka, ha akarja, ha nem...
Thaifőld csak neked – programok, kirándulások, körutak 2022-2023 100. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber is): +36706239513

•
•

A bérelt motornak, autónak nincs biztosítása, és elkapja a közúti ellenőrzés...
Eltűnik az útlevél, felszívódik valahol a kamera, kiürül a szobaszéf...

Számos dolog történhet, és tapasztalataink szerint meg is történik utasaink egy részével. Szerencsére csak
kevesekkel, de akkor is...
Ezeknek a problémáknak a megoldására és a lehető legjobb nyaralás, pihenés, szórakozás
összeállítására találtuk ki Thaiföld magyarul programunkat, ami igazából tartalmazza:
•
•
•
•

érkezési transzfert, az előforduló útlevél, poggyász problémák kezelésével együtt,
a szállás és a foglalás személyes, érkezés előtti ellenőrzését, szállodai bejelentkezés intézését,
helyszíni programkonzultációt és a program megrendelésének intézését,
24 órás hotline telefonos elérést,
orvos biztosítását, kórházi kezelés esetén az orvosi tolmácsolást,
segítséget rendőrségi problémák esetén (események bejelentése, jegyzőkönyv felvétele stb.)

IGAZ RÉMMESÉK AZ ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSRÓL
Vendégeink legtöbbje számára a nyaralás remek élmény, de… Sokszor hallottunk keserű szavakat is…
Ez nem az, mint a honlapján…
A szállodai honlapok nem azért készülnek, hogy örök igazságokat
hirdessenek, hanem, hogy eladják a szobáikat. A felsőkategóriás
szállodáknál a kettő ugyanaz, mert gondosan odafigyelnek arra, hogy
amit kitesznek az internetre, azt találják a látogatók is a helyszínen.

Nem egészen így járnak el az alacsonyabb kategóriás szállások. Nem is
tehetnek mást, mert itt rettenetesen erős a verseny.
Tengerparti üdülőhelyeken mindig ellenőrízzük le, ha egyáltalán lehet, az
„igazságot”, legalább is próbáljunk tanácsot kérni olyanoktól, akik már
megfordultak a helyszínen.

Etnikailag szennyezett…

Thaifőld csak neked – programok, kirándulások, körutak 2022-2023 101. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber is): +36706239513

Bármilyen jó is a szálloda, mindenképpen üzleti vállalkozás,
ami abból él, hogy vendégeket fogad. Ezért nehezen tud
ellenállni annak, ha egyszerre pár száz vendége érkezik,
Oroszországból, Kínából, Indiából. Nincs velük semmi baj,
csak annyi, hogy más környezetben szocializálódtak, mint az
Európából érkező látogatók. Saját környezetükben, minden
OK velük, de összekeverni őket más nációkkal nem a legjobb
ötlet.
Ha reggelizett már harákoló, köpködő és a reggeli jó
minőségét hangosan böfögve méltató távol-keleti vendégekkel…
Ha önkéntelenül is részt vett a szomszéd szobában hajnalig tartó vodkapartin, alvás helyett…
Ha élvezte már néhány tucat indiai gyerkőc féktelen tobzódását a medence partján, miközben szüleik
boldogan tömték magukba kézzel az uzsit…
… gyorsan rádöbbenhet arra, hogy valahogy nem választott jól.
Minden OK vele, de a környék…
Az sem jó ómen, ha éppen nyaralása során - az egyébként tökéletes
szálloda mellett - elkezdődik egy építkezés. A munkák mindig éjszaka
folynak, mert a nappali 40 fokban ember a trópusokon nem dolgozik.
Ez a helyzet gyakran zajos, a földgépek éneke pedig, amihez a
cölöpverő gépek adják a ritmust, nem a legszebb altatódal…
a „kötvezlen tengerpari” kifejezés is tud meglepetés okozni
rendesen…”

A vízlépcső
Ez a világ minden táján kedvelt fogás az olcsó szállodáknál, amit online
értékesítenek. Megérkezik a vendég a tengerparti szállodába, és a
szabadkozó, sajnálkozó recepciós azzal fogadja, hogy: sajnos elnéztük a
foglalást /az előző vendég megbetegedett, még két nap, amíg
fertőtlenítjük a szobát / beázott, nincs másik… DE, természetesen a mi
költségünkön szereztünk másikat, ami szebb is, drágább is... Máris
átvisszük a kedves vendéget. Ezek az „első lépcsős szállodák a teljes
kapacitásuk többszörösét szokták eladni szezononként. A felajánlott új
szállás mindig jóval messzebb van a tengertől és olcsóbb kategóriás. A
végeredmény mindig az, hogy a vendég valahol a világ végén köt ki a
tengerparthoz képest, túlfizeti a szállást, és csalódik.
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THAIFÖLDI IDEGENVEZETÉS MAGYARUL
…és még egy csomó mindenféle…

THAIFÖLDI PROGRAMCSOMAGJAINKRÓL…
Szervezett útjaink és helyszíni programjaink jók és rugalmasak.
Ennek ellenére akadhat néhány olyan probléma, ami sokat elvehet
élvezeti értékükből és a végén jóval kevesebb élményt nyújthat
Önnek, mint amire számított….
Ezek szervezett utak. Akármennyire is igyekszünk rugalmassá tenni
őket, mindegyiknek van menetrendje. A leírásokban részletezett
programpontok mindegyikén végig kell mennünk, mert utasaink
joggal várják el, hogy megkapják, amit megvásároltak. Ebből
azonban az következik, hogy akkor is tovább kell mennünk egy
helyről, ha Önnek nagyon tetszik, és még szívesen eltöltene ott pár
órát és akkor is el kell töltenie egy bizonyos időt egy helyen, ha az nagyon nem jön be Önnek.
Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor
aztán a többiek szórakozás könnyen megkeseredik. Ez egyszerűen kivédhetetlen.

PRIVÁT IDEGENVEZETÉSÜNKRŐL, AMI NEM IS (CSAK) IDEGENVEZETÉS…
Thaiföld megismerése saját anyanyelvünkön – és önállóan, a
csoportos programok kötöttségeitől megszabadulva - a legszebb
élmény! Ezért javasoljuk, éljen is a lehetőséggel, és válassza a mi
magyar anyanyelvű privát idegenvezetésünket.
Ha Ön idegenvezetőt fogad, nyilván azért teszi, mert érdekli a térség
csodálatos kultúrája, másképpen és mélyebben szeretné megismerni
azt, az Ön igényeire szabva, magyarul.

ÉS MÉG EGY FONTOS ÉRV…
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Egy rosszul előkészített utazás könnyen rémálommá válhat, főleg ha egy még
ismeretlen távoli országba utazunk. Azok számára, akik igazából ki szeretnék
használni az utazás nyújtotta lehetőségeket, az egyéni utak szervezése helyi
magyar idegenvezetővel az igazi megoldás.
Alapvetően ennek az elképzelésnek megvalósításában segít thaiföldi privát
idegenvezetési szolgáltatásunk. Munkatársaink segítenek egy „igazán" jó
útiterv összeállításában. Elintézzük a babra munkát is. Beszerezzük a
szükséges vízumot (hosszabb idejű tartózkodáshoz), repülőjegyeket, és sok éves
előzetes tapasztalataink alapján kiválasztott partnereinknél lefoglaljuk a
szükséges szálláshelyeket is. Szükség esetén biztosítjuk a helyi közlekedést (transzfert),
lefoglaljuk az előre kiválasztott kiegészítő programokat is.
Aztán, ha megérkezik, szeretettel várjuk és kezdődhet Thaiföld igazi felfedezése!
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